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Each December thousands of Swedish families sit down to watch the annual 
"Christmas calendar", a series containing 24 episodes. Since the start in 1960, 
the Swedish public service television company, Sveriges Television, have 
broadcast a Christmas calendar every year, and is now seen as a firm 
tradition, attracting audiences of all ages, though the main audience is 
children. Research has shown that children’s television programs to a certain 
extent have the same function as news journalism has in agenda setting. 
Media, together with feedback and interaction with other individuals, plays a 
big role in the process of socialization. We are now concentrating on how 
gender is depicted in children's programs, in our case the Christmas 
calendars. How are men and women depicted? What characteristics do the 
characters have? Does this change due to time? Are there parallels that can be 
drawn to society as a whole? 
Our research resulted in ten overall analyses of Christmas calendars, picked 
from five decades, and five thorough analyses of episodes from these 
calendars.  
 
Keywords: gender, Christmas calendar, children’s program, television, 
gender roles, stereotypes, fiction, children, female, male, feminine, masculine 
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1. Inledning 
 

Den 1 december 1960 sändes det första avsnittet av vad som skulle komma att bli en fast 

tradition - julkalendern (Rydin, 2000). Sedan dess har Sveriges Radio och sedermera Sveriges 

Television sänt en ny tv-serie i 24 avsnitt varje år, förutom 1977 då Fem myror är fler än fyra 

elefanter var årets kalender - den startade redan 27 november för att hinna få in en bokstav per 

avsnitt fram till jul. Flera generationer har tillsammans följt äventyren och julkalendern är ofta 

något som ligger många varmt om hjärtat. För de lite äldre generationerna handlar det ofta om 

minnen, för barnen är det en hjälp att stå ut i väntan på julafton. I början av december 2010 

presenterade filmsajten Lovefilm en gallupundersökning om vilken julkalender som svenska 

folket tyckte var den bästa. På första plats kom Trolltider från 1979, med en tredjedel av 

rösterna. Dagens Nyheter gjorde också en undersökning på samma tema, även där hamnade 

Trolltider i topp. 

        Att julkalendrarna är en kär tradition kan nu alltså ses som konstaterat, men eftersom 

huvudmålgruppen alltid främst har varit barn, finns det ett visst intresse i att dissekera dessa 

serier. Det finns mycket att undersöka i ett så pass stort material, vi har valt att avgränsa oss 

och titta närmare på genusframställan och maktrelationer i ett urval av kalendrar, från 1960-

talet till 2000-talet. Hur porträtteras kvinnor och män i serierna? Vilka är hjältarna och vilka 

är skurkarna? Hur framställs pojkar och flickor? Hur återges maktrelationerna mellan män 

och kvinnor, pojkar och flickor, vuxna och barn, äldre och yngre? 

       Vår avsikt med denna uppsats är att försöka belysa hur dessa barnprogram sköter sin del 

av socialiseringen gällande könsroller och maktrelationer. Det är en viktig uppgift, eftersom 

medieintaget, enligt forskarna, bidrar till att producera, och reproducera, attityder och 

tankesätt kring exempelvis könsroller. Det är inte bara hos barnen som denna mediebetingade 

reproduktion pågår, utan genustraditionens tankesätt är en process som i vissa fall fortgår 

ända upp i vuxen ålder. Visserligen har forskarna ännu inte kunnat fastställa hur stor roll 

medierna spelar i formandet av tankarna kring könsroller, men det är dock konstaterat att de 

spelar roll. Julkalendrarna är ett bra offer för denna granskning, eftersom det, som sagt, är en 

stadig tradition som varje år följs av flera generationer svenskar och som sänds i en public 

service-kanal. Det finns inte heller så mycket forskning som berör just ämnet genus i 

julkalendrarna och därmed är dessa maktrelationsframställningar höljda i dunkel. Det är en 

lucka vi vill vara med och öppna. 
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1.1. Problem och Frågeställningar 
 

Eftersom julkalendrarna är mycket populära hos barn, är det viktigt att klarlägga hur Sveriges 

Television framställer karaktärerna i kalendrarna. Vi har tittat på hur män respektive kvinnor 

framställs i serierna. Det här innebär att vi tittat på karaktärernas ”personligheter”, hur de 

beter sig. Är skurkarna fler gånger män än kvinnor? Tvärtom? Hur framställs 

huvudpersonerna? Är de kvinnor eller män? Är de gjorda som förebilder eller stereotyper och 

går det att kombinera?  

 

Vår huvudfrågeställning är alltså 

• Hur framställs manligt och kvinnligt i SVT:s julkalendrar under fem årtionden? 

 

Samtidigt har vi tre mindre frågeställningar, nämligen  

1. Hur många män respektive kvinnor finns i tidsperiodens julkalendrar överlag? Hur 

många finns i de enskilda kalendrarna?  

2. Vilken roll har männen respektive kvinnorna i tidsperiodens julkalendrar överlag? 

Vilken roll har de i de enskilda kalendrarna?  

3. Förändras detta – och i så fall hur – över tid? 

 

Eftersom vi endast har begränsad information om julkalendrarnas karaktärer blev vi tvungna 

att se till oss själva och våra egna tolkningar. Med ”roll” åsyftas i detta sammanhang inte 

enbart rolltyper utan även vilken roll en karaktär har i till exempel det egna hemmet och i 

förhållande till andra. På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att göra några intervjuer 

med skaparna till de olika julkalendrarna. 

 

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med forskningen var att redovisa hur Sveriges Radio och Sveriges Television 

framställer manligt och kvinnligt i sina julkalendrar. Ambitionen var också att undersöka om 

manligt och kvinnligt ändras över tid och hur, eller om det i själva verket inte har förändrats 

sedan femtiotalet. Vi vill bidra till forskningen inom just detta ämne, eftersom julkalendrarna 

är så populära. Anledningen till att vi valt att analysera just julkalendrarna är dels att de har en 
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bred och stor publik och dels att SR och SVT är public serviceföretag och deras uppgift är att 

sända program som ska passa alla, vuxna som barn.  

 

2. Forskningsbakgrund  
 

Enligt medieforskaren Helen Ingham (1997) är det näst intill omöjligt att studera hur stor del 

av barns uppfattning om könsroller som baseras på tv och medier, eftersom de också blir 

indoktrinerade från annat håll. Däremot slår filmvetaren Margareta Rönnberg (1997) fast att 

barns syn på könsroller faktiskt påverkas av tv och att detta är positivt.  

Vi har således inte funnit mycket forskning som berör just genus i julkalendrarna, däremot har 

vi hittat ganska mycket forskning som berör genus och barn-tv i allmänhet. En 

kandidatuppsats skriven 2009 av Malin Dyrager på Linköpings universitet, Lillan är ingen 

vanlig flicka, behandlar ämnet till viss del. Dyrager undersökte två julkalendrar, från 1996 och 

2007, för att se om könsrollerna förändrades över tid. Rönnberg (1997) menar att barn 

identifierar sig med olika könsroller beroende på omgivningens förväntningar samt i vilken 

utsträckning och riktning barnen uppmuntras.  

Enligt Rönnberg (1997) underlättar tv barns perspektivuppfattning, alltså förståelsen för att 

det finns två sidor av alla mynt, vilket mindre barn inte kan förstå naturligt – de måste se det. 

       Rönnberg menar att tv-program hjälper barnen att konkret se hur en handling kan påverka 

individer på olika sätt. Detta fungerar alltså även som ett slags värderings- och 

interaktionsträning eftersom det i allmänhet är lättare att diskutera upplevelserna av ett tv-

program än en särskild bok då möjligheten är större att fler barn sett samma tv-program än 

läst samma bok. Rönnberg fortsätter och konstaterar att barn aktivt väljer bort 

nyhetssändningar – nyhetsvåldet är verkligt och därmed också mer obehagligt än 

fiktionsvåldet. Barn kan själva komma underfund med att det våld de ser i de fiktiva tv-

programmen inte är på riktigt. Rönnberg skriver att barnen själva, efter att ha sett ett tv-

program eller en film, mest pratar om de karaktärer som är elakast och hemskast och att det 

lägger grunden för barnets framtida etikintresse. Man kan alltså säga att barnprogrammen 

stimulerar barnens konsekvensetiska tänkande och deras syn på tillvaron. Detta kan till viss 

del sammankopplas till ”vuxenjournalistikens” sociala ansvar och mediernas agendasättande 

funktion.  

       En populär teori som har anammats av flera forskare genom tiderna är den så kallade 

”effektmodellen” som menar att mediepubliken – och särskilt barn – direkt påverkas av 

mediernas innehåll. David Gauntlett - professor i media och kommunikation - hävdar dock i 
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sin skrift Ten things wrong with the media ”effects” model (1998) att barn ser igenom och är 

precis lika aktiva som vuxna i bearbetningen av medieinnehållet. Enligt Gauntletts egen 

forskning kan barn redan från sju års ålder tänka kritiskt och förnuftigt kring medieinnehåll.  

 

3. Teorier för genusstudier av barnprogram 
 

3.1. Genus 
 

”Det finns något vi kan kalla en genusordning i varje samhälle. Den består av alla de idéer om 

kvinnligt och manligt som finns i samhället, och allt de för med sig för vem som gör vad, vem 

som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva, var och en av oss, och varandra, kollektivt 

och individuellt.” Citatet är hämtat ur rapporten Genusforskning – Frågor, villkor och 

utmaningar (2003) av Britt-Marie Thurén och illustrerar på ett tydligt sätt varför det är viktigt 

att studera genus. 

I boken Könets kemi (2004) av Gun Leander beskrivs fem olika sätt att betrakta ett kön på: 

 

1. Kromosomalt kön - om du föds med XX- eller XY-kromosomer 

2. Biologiskt kön – om du föds med könsorgan som en pojke eller flicka 

3. Könsidentiteten – om du uppfattar dig som pojke eller flicka, man eller 

kvinna 

4. Sociala könsrollen – hur du samspelar med andra av samma eller 

motsatt kön 

5. Den sexuella orienteringen – vem eller vad du tänder på 

 

(ur Leander, 2004:33) 

 

Företrädarna för genusteorin menar att alla föds lika, att det är miljö och uppfostran som har 

betydelse för vilken könsidentitet människor får. Om så vore fallet, väcker det en optimism: 

alla kan bli allt. Om det däremot är biologin som styr, blir vi per automatik placerade i 

könsbundna rollmönster som vi inte själva rår över. Gun Leander menar att kön är ett 

mellanting mellan socialt betingat kön och biologiskt kön. En människas beteende består inte 

bara av biologi och hormoner. ”Vårt DNA är inget självspelande piano” (Leander, 2004:34). 
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Gun Leander skriver att feminister redan på 1970-talet såg genusteorin som användbar för att 

belysa maktförhållanden mellan kvinnor och män. Det finns även genusanhängare som 

ifrågasätter heterosexualiteten som norm och menar att kvinnor och män inte är beroende av 

varandra. Könsidentiteten smälter samman med barndomens förväntade könsroll. När flickor 

och pojkar beter sig enligt de rådande konventioner som omger könsrollerna, upplever de att 

vuxenvärlden bekräftar dessa könsidentiteter (Leander, 2004).  

       Enligt Lena Gemzöe (2006) finns det föreställningar om att egenskaper hos män och 

kvinnor skiljer sig åt. ”Kvinnor antas bland annat vara omvårdande, känslosamma, mjuka och 

relationsinriktade medan män i högre grad antas ha egenskaper som självständighet, 

målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut” (Gemzöe, 2006:82). Lena 

Gemzöe hänvisar till Nancy Chodorow, som menar att könsidentiteten börjar formas redan 

hos väldigt små barn. Flickor identifierar sig med modern och trots att pojkar ofta också har 

modern som den primära vårdaren, blir pojkars könsidentitet mer osäker, då det tidigare 

avvisandet av modern kan leda till relationsproblem och svårigheter att stå i beroende till 

andra människor. Då manligheten förutsätter att pojken förnekar modern, leder det också till 

att han även förnekar de kvinnliga egenskaper som modern besitter. Nancy Chodorow kopplar 

alltså pojkens förnekande av modern till samhällets nedvärdering av kvinnor (Gemzöe, 

2006:105).  

 

3.2. Genus i medierna  
 

Enligt kandidatuppsatsen Manligt och kvinnligt: en studie om genus och media (2007), 

skriven vid Luleå tekniska universitet av Britt-Inger Fagervall och Esther Salomonsson-Juuso, 

presenterar medierna stereotypa bilder av manligt och kvinnligt. Bilden påverkar mottagarna. 

Fagervall och Salomonsson-Juuso menar att medierna ger oss bilder av män som mäktiga och 

med högre status, medan kvinnor oftare porträtteras i reklam- och nöjessammanhang. ”Detta 

förklaras genom att [män] tillskrivs egenskaper som värderas högre. Kvinnornas makt är 

hänvisad till hemmet medan männen har makten i övrigt” (Fagervall, Salomonsson-Juuso, 

2007).  

       När det gäller mediernas skildringar av verkligheten, är det inte barnens uppfattningar 

som målas upp. Istället bygger skildringarna på vuxenvärldens förväntningar på barnen.  

Helen Ingham skriver i sin rapport Children, Television and Gender Roles (1997) att även om 

det inte finns så mycket forskning om hur mycket barn påverkas av medier, är det konstaterat 
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att tv är en av de faktorer som bidrar till barnens könsidentitetsutveckling. Barn är inte 

passiva, utan aktiva i sitt lärande och därför har de stora förutsättningar att inta en aktiv roll i 

läran om könsroller. Tack vare sin kognitiva utveckling, klarar barnet av att både kategorisera 

sitt eget så väl som andras kön genom att upptäcka förväntningar på könskvaliteter. Hur 

barnet uppfattar kön baseras på vilken omgivning barnet växer upp i, och här kan även tv och 

medier spela in (Ingham, 1997). 

       Margareta Rönnberg (1997) skriver att de stereotypa könsrollerna i barnprogrammen har 

som uppgift att konkretisera det som i barnens vardag kan uppfattas som diffust. Hon menar 

alltså att tv-programmens uppgift är att bekräfta könsrollerna och göra dem tydliga. Margareta 

Rönnberg (1997:124ff) hävdar att det huvudsakligen finns sju rolltyper som flickor 

identifierar sig med och sex motsvarande rolltyper för pojkar. Flickorna har följande: 

 

Skönheten  

Skönheten existerar nästan bara genom sitt utseende och är i ständigt behov av att räddas av 

en man. Innehållet i denna karaktär är inte viktigt, det är ytan som betyder något.  

 

Bruden  

Hennes främsta fokus ligger på att få en man och hon kräver ständigt uppmärksamhet av en 

eller flera män. Hon är formbar och existerar för att göra en eller flera män nöjda.  

 

Modern 

Hon är pålitlig och omtänksam och det är hon som håller ihop familjen och den övriga 

omgivningen. Hon sätter andras lycka framför sin egen.  

 

Den självständiga (yrkes-) kvinnan 

Hon är attraktiv på ett vuxet sätt, initiativtagande och ironisk. Hon är även den enda kvinnliga 

rolltypen som inte står i beroende till en man. Hon ingår ofta i en gemenskap.  

 

”Horan”/”häxan” 

Hon är slug, kall och beräknelig, hänsynslös och självupptagen.  

 

Den fogliga flickan   

Hon är glad och vänlig men samtidigt ängslig och anpasslig. Hon vill behaga är omtyckt av 

sin omgivning. 
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Hönshjärnan/huskorset  

Samtidigt som hon är virrig och i behov av att räddas av en man är hon tjatig och ställer ofta 

till det för mannen som räddat henne.  

 

Pojkarnas dito roller är: 

 

 Ensamvargen  

Med hjälp av magiska krafter, vapen eller fordon klarar han sig igenom svårigheter. Han kan 

ha medhjälpare men det är han själv som bär ansvaret.  

 

Polisen/sheriffen 

Han värnar om samhället, inte bara om sig själv. Han använder sällan våld och kan även 

finnas i en komisk variant.  

 

Den hemliga Fantomen/räddaren i nöden/superhjälten 

Den osynliga hjälten som räddar samhället från faror. Han är en ensling och befinner sig i 

bakgrunden.  

 

Vännen/hjälparen 

Hjälparen är pålitlig och verkar i grupp. Manligheten sätts åt sidan för vänskapen som är 

viktigast. 

 

Vitsmakaren  

Han är anpasslig men ändå lite slug. Han är ingen samhällsräddare men han klarar sig ur sina 

egna situationer med hjälp av kvicktänkthet.  

 

Den nyfikne spejaren 

Han är framtidsinriktad och söker sig gärna till andra gemenskaper som tjejvärlden, samtidigt 

som han är hemmatrygg och inte vågar sig ut på för djupt vatten. Han ingår oftast i en grupp. 

 

Rent generellt kan flickornas roller sägas vara i stort passiva och beroende av andra parter för 

självbekräftelse. Det är endast den självständiga (yrkes-) kvinnan och ”häxan”/”horan” som 
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står oberoende i relation till andra. Utseendet går som en röd tråd genom rolltyperna och 

mycket fokus ligger på att få en man, antingen för att ombesörja eller tjata på.  

Förenklat kan pojkarnas roller sägas vara aktiva, oberoende och handlingskraftiga. Många av 

rolltyperna klarar sig ur svårigheter med hjälp av sin intelligens och i vissa fall hjälpmedel 

som vapen och robotar. Margareta Rönnberg exemplifierar flickornas roller med bland andra 

Barbie, Smurfan, Ariel, Törnrosa, My Little Pony, Wilma i familjen Flinta och Snövit. 

Pojkarnas roller exemplifieras med He-Man, Rambo, Stålmannen, Fantomen, Robin Hood 

och Scooby Doo. Många av Margareta Rönnbergs kvinnliga rollkategorier är på ett eller annat 

sätt beroende av män, medan de manliga rolltyperna inte på något sätt är bundna till kvinnor. 

Den enda manliga rollen som närmar sig tjejvärlden är den nyfikne spejaren, men han står 

fortfarande inte i beroendeställning till kvinnor, utan är endast intresserad och nyfiken på 

deras värld. Det finns grupptillhörighet även i de maskulina rollerna, men grupperna utgörs 

till stora delar av andra män. Margareta Rönnberg anser att det är viktigt för barn att kunna 

identifiera sig med de typiskt feminina eller maskulina rollerna, för att bli säkra i sin egen 

könsidentitet. Dock menar hon att de övertydliga könsrollerna i tv-program står i skuggan av 

de könsroller som barn ser i det verkliga livet.  

 

3.3. Socialisation  
 

Enligt medievetaren Jostein Gripsrud (2002) handlar socialisation om individers förenande 

med den mänskliga gemenskapen. Han pratar om den primära och den sekundära 

socialisationen. Den primära socialisationen sker i den närmsta omgivningen, till exempel 

inom familjen och den närmsta vänkretsen. Den sekundära socialisationen sker i relation med 

ett antal samhällsinstitutioner, till exempel skola, dagis, kyrka och arbetsplats. I båda typer av 

socialisationer får vi information om hur vi är och hur vi bör vara. Gripsrud nämner 

massmedierna som den kanske viktigaste delen av sekundär socialisation. Massmedierna 

hjälper oss att skapa oss en bild av omgivningen, men belyser även vilka förväntningar vi bör 

ha på oss själva, samt vilka förväntningar andra har på oss. Det speciella med massmedierna, 

är att de når oss i hemmet, vilket är unikt i jämförelse med andra sekundära 

socialisationsfaktorer.  

       När det gäller könsroller har socialisationen naturligtvis också en stor inverkan. Enligt 

Anita Werner (1996) kan medierna och medieinnehållet styrka och bekräfta barns och ungas 

könsrollsidentiteter. Sättet flickor och pojkar använder sig av medier skiljer sig också åt; 
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medan flickorna oftare läser böcker, läser pojkarna mer tecknade serier och ser mer på film än 

vad flickorna gör. Pojkarna intresserar sig mer för spänning, våld och sport, medan flickorna 

är mer intresserade av känslor och mänskliga relationer (Werner 1996:38). En svensk 

undersökning gjord av Ulla Johnsson-Smaragdi och Annelis Jönsson år 1994, visar att tv-

tittandet påverkar flickors och pojkars självkänsla på olika sätt. Undersökningen omfattade en 

grupp pojkar och flickor, och pågick från att de var 15 år gamla till att de var 21 år. Det visade 

sig att pojkar som tittat mycket på tv under sin uppväxt, hade vid 21 års ålder i hög grad 

positiv syn på sig själva, medan de pojkar som tittar mindre på tv hade en mer negativ syn. 

Flickorna, å andra sidan, visade upp samma resultat, fast omvänt; de flickor som i hög grad 

undvikit tv i yngre år, hade en starkare självkänsla än de flickor som tittat mycket på tv. Detta 

tror Anita Werner beror på de roller som kvinnor och män ges i medieinnehållet. Det är oftare 

män som innehar de ledande rollerna, emedan kvinnornas roller är underordnade. Det är dock 

inte bara medieutbudet som påverkar unga pojkar och flickor i sin könsrollsuppfattning, även 

den övriga omgivningen har stor makt i detta formande.  

       Liesbet van Zoonen skriver i boken Feminist Media Studies (1994), att socialisation även 

kan ses som en ständigt pågående process, som inte bara innefattar barn och barndomen, utan 

som också kan fortsätta in i vuxenlivet. Socialisationsteorin föreslår att tv-tittande förmedlar 

en pseudo-verklighet, en så kallad "tv-verklighet". Denna "verklighet" skiljer sig, enligt van 

Zoonen, från den sociala verklighet som upplevs av de flesta människor.  

Liesbet van Zoonen hävdar att mediepubliken har två alternativ att välja mellan; antingen 

accepterar de mediernas utbud som sanning och socialisationen har därmed lyckats, eller så 

ser de igenom massmediernas inkorporeringsförsök och motsätter sig de patriarkala och 

kapitalistiska representationerna av hur världen bör se ut.  
  

3.4. Encoding/decoding 
 

Liesbet van Zoonen skriver också om encoding/decoding-modellen, ursprungligen utvecklad 

av Stuart Hall. Rakt översatt från engelska, betyder encoding och decoding "inkodning" och 

"avkodning". För att enkelt förklara Liesbet van Zoonens beskrivning av modellen, kan man 

likna den vid den traditionella "viskleken"; medieproduktion består av flera olika steg, som 

man i detta exempel kan likna vid olika personer. Det ursprungliga budskapet/meningen, som 

"viskas" mellan alla dessa "personer", kan under processens gång ändras, utökas, bantas ner 

eller, i värsta fall, försvinna helt. När det modifierade budskapet/meningen har nått den sista 
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"personen" i ledet, är det dags att skicka vidare det genom tv-rutan. Där tar tittaren vid och, 

beroende på tittarens erfarenheter, sinnesstämning, sociala kontext osv., tolkar denne ut ett 

eget budskap/mening, som inte nödvändigtvis behöver vara detsamma som 

ursprungsbudskapet/-meningen. van Zoonen hävdar att dessa missförstånd är väldigt vanliga, 

kanske till och med normala, men att medieproduktionsbolagen använder sig av invanda 

genrer som publikerna känner igen och kan ta till sig, vilket ska göra det lättare för dem att få 

fram sitt budskap. Därefter kan tittaren, enligt medieforskaren Denis McQuail (2010), inta tre 

olika positioner; acceptera budskapet, motsätta sig det eller förhandla om vissa delar i det.  

Anita Werner, professor i medievetenskap, skriver vidare om vikten av återkoppling och egen 

aktivitet när det gäller barns eventuella påverkan av tv. Forskning har visat att samspelet med 

andra och den egna tolkningsprocessen är viktigare än sekundärupplevelser genom tv-rutan 

(Werner, 1996). Däremot kan forskarna inte säga hur stor roll tv-programmen ändå spelar i 

barns utveckling. Därför finns det fortfarande stor anledning att bena i barnprogrammens 

könsroller.  

 

3.5. Teorival och kritik 
 

Margareta Rönnberg kategoriserar maskulina och feminina rolltyper efter karaktärsdrag. 

Hennes kategoriseringar har dock en tendens att vara för hårddragna. De feminina rolltyperna 

är ofta utseendebaserade med karaktärsdrag som moderliga, omhändertagande och passiva, 

medan de maskulina typerna är aktiva, handlingskraftiga och hjältemodiga.  

       Vi har dock hållit oss till Margareta Rönnbergs kategoriseringsmall under hela 

analysmomentet, eftersom vi ville ha fram en så tydlig bild som möjligt av hur det ser ut, men 

också hur det inte ser ut. Tack vare kategoriseringen har vi insett skillnaderna i forskning och 

produktioner. 

 

4. Begrepp 
 

Nedan förklaras viktiga begrepp som återkommer i uppsatsen.  
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4.1. Genus 
 

Ordet ”genus” kommer från engelskans ”gender” och har flera olika definitioner. Definitionen 

av genus som vi kommer använda handlar om socialt konstruerade könsmallar. Det kanske 

mest klassiska gällande socialt konstruerade könsmallar är att flickor har rosa kläder och 

pojkar har blå och att flickor leker med dockor medan pojkar leker med bilar. Genusteorin 

säger att egenskaper och intressen inte är biologiska i första hand utan socialt och kulturellt 

konstruerade.  

 

4.2. Kvinnor/män 
 

Karaktärerna åsyftas. Det spelar alltså ingen roll om en kvinna spelar en man eller tvärtom. 

Det är endast karaktären som analyserats. 

 

4.3. Kvinnligt/manligt 
 

De stereotypa bilderna av könsrollerna, de egenskaper som traditionellt kännetecknar könen. 

Grovt generaliserat är en typisk kvinna en snäll och vacker modersgestalt som bakar bullar, 

medan en man är tuff, hård, fysiskt aktiv och handlingskraftig. Detta appliceras även på barn. 

Margareta Rönnberg (1997) skriver till exempel att pojkarnas favoritfigurer är de manliga 

hjältarna, medan flickorna hellre tyr sig till Barbie-dockor och drömmer om giftermål.   

 

4.4. Diskurs 
 

Ett sätt att se på saker i ett sammanhang, till exempel ett språk. Det handlar även om 

inkludering och exkludering; de som befinner sig utanför ramarna för en viss diskurs hamnar 

också utanför gemenskapen och införståelsen för diskursen. För att förtydliga med ett 

exempel skulle förmodligen en lantbrukare känna sig utanför samtalet om två språkvetare 

diskuterade sin profession. På samma sätt skulle en språkvetare med stor sannolikhet ha svårt 

att förstå om två lantbrukare pratade i termer som rör deras yrke. Detta gäller inte bara språket 

utan kan även innefatta klädsel, kroppsspråk med mera.  
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5. Metoder för studier av genus i barnprogram 
 

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt har vi analyserat alla 24 avsnitt ur julkalendrarna 

i Sveriges radio och Sveriges television från åren 1967, 1969, 1977, 1979, 1982, 1989, 1991, 

1996, 2004 och 2007 – alltså tio stycken under fem årtionden. Varje karaktär har undersökts 

noggrant ur ett genusperspektiv, vi har beskrivit karaktärernas ”personlighet” och betydelse 

för handlingen, de som driver handlingen framåt. Statistik har förts över hur många män 

respektive kvinnor det finns i varje kalender, samt vilken roll de har i serien. Vi har också 

undersökt om julkalendrarnas genus förändrats över tid, om det är någon skillnad - och i så 

fall hur – mellan till exempel 60- och 00-talet. Det har resulterat i en kvalitativ undersökning 

med en enskild kvantitativ statistisk del. Vilka karaktärer som har räknats in har vi bedömt 

efter egna bedömningar. Statister som inte för handlingen framåt har inte räknats in.  

Vi har även gått igenom och analyserat tidigare forskning om hur barn påverkas av tv. 

Julkalendrarna har vi hämtat i sin helhet från Sveriges Television.  

       Eftersom vi inte har hittat någon metod som helt och hållet passar vårt syfte, har vi 

bestämt oss för att plocka delar ur olika metoder. Vi har främst använt oss av kritisk 

diskursanalys, för att synliggöra eventuella värderingar och normer hos de karaktärer som 

granskas. Vi har studerat genus som maktförhållande och därför passar den kritiska 

diskursanalysen vår forskning, eftersom den används för att på ett kvalitativt sätt studera 

maktförhållanden och ideologier (Berglez, 2010). Vår tanke med den kritiska diskursanalysen 

var att skapa balans mellan våra olika frågeställningar och forskningsresultatet. Enligt den 

kritiska diskursanalysen kan julkalendrarna analyseras utifrån en schematisk struktur (makro). 

Detta innebär att flera olika moment analyseras; vilka budskap ryms i titlar och 

programbeskrivningar? Vilka karaktärer förekommer och vad representerar de? På vilket sätt 

för karaktärerna handlingen framåt och hur? Finns det något synligt resonemang bakom 

karaktärernas handlingar?  

I den kritiska diskursanalysen talar Peter Berglez (2010:278) om vem som tillåts sammanfatta 

och dra slutsatser. I vår studie har vi tolkat det momentet utifrån vem som får lösa konflikter, 

problem etc.  

Vi har fört statistik enligt den kvantitativa innehållsanalysen, där variablerna är som följer: 

• Antal kvinnor i julkalendern 

• Antal män i julkalendern 

• Antal kvinnliga huvudpersoner 
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• Antal manliga huvudpersoner 

• Antal ”hjältar” i julkalendern 

• Antal ”skurkar” i julkalendern 

• Antal kvinnliga hjältar i julkalendern 

• Antal manliga hjältar i julkalendern 

• Antal kvinnliga skurkar i julkalendern 

• Antal manliga skurkar i julkalendern 

 

Resultatet har sedan presenterats i en tabell. 

 

För att tolka utifrån de sociala och kulturella reglerna samt tolka bilder i den kvalitativa delen 

av studien, har vi använt oss av bildanalys. Inom bildanalysen finns det vissa specifika 

symboler som vi har lagt fokus på, till exempel bildperspektiv (grod-/fågelperspektiv), 

karaktärernas kroppshållning och relationer mellan karaktärer. Vi har även tittat på hur 

karaktärerna är klädda, eftersom klädsel är en stor del av det socialt konstruerade könet.  

       Enligt Åsa Jernudd (2010) har publiken vissa förväntningar på en film. 

 

”[..] att den ska handla om någon eller flera karaktärer, att det ska uppstå 

problem och hända saker där karaktärerna är inblandade, att händelseförloppet 

ska vara begripligt och när slutet närmar sig, efter minst en och en halv timme, 

att problemen bör ha fått en lösning.” (Jernudd, 2010:292).  

 

       Med tanke på att julkalendrarnas främsta målgrupp är barn som inte har utvecklat 

konceptuella scheman i lika stor utsträckning som vuxna, är det viktigt att berättelsens 

handling är konkret och enkel att förstå. Eftersom julafton kan ses som julkalenderns 

”deadline”, är det vanligaste upplägget att de problem och konflikter som eventuellt uppstår 

under december månad, är lösta innan det sista avsnittet, som sänds på julafton. Detta ingår i 

det narrativa systemet. Vad gäller narrationen, alltså växelspelet mellan film och åskådare, har 

vi satt oss själva i åskådarposition, då vi inte haft för avsikt att studera julkalendrarnas 

mottagare och hur de påverkas. Vår avsikt med denna forskningsanalys var dock att sätta vårt 

resultat i relation till tidigare forskning om hur barn påverkas av tv. Vi har även tagit hänsyn 

till subjektivt och objektivt berättande, i enlighet med filmanalysens metoder. Detta handlar 

alltså om karaktärernas egenskaper, själstillstånd, tankar och problem och hur mycket 
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information vi får om detta. Den här delen har kommit att bli användbar för att vi, på ett mer 

ingående sätt, ska ha kunnat beskriva karaktärernas personligheter och därmed kunna 

undersöka vår huvudsakliga frågeställning.  

       Vi har analyserat datamaterialet i följande ordning: först har vi sett en hel julkalender från 

första avsnittet till sista, samtidigt som vi diskuterat och antecknat första intryck av handling, 

karaktärer och konflikter, för att få en känsla för helheten. Därefter har vi att använt oss av 

seriens naturliga segmentering, alltså de enskilda avsnitten. Dessa har vi analyserat utifrån de 

variabler och frågeställningar som nämnts ovan.  

       Följande kriterier använder Trine Breum i Berätta och förför med film (1996), för att 

kategorisera karaktärerna: 

 

Huvudkaraktär:  

Av alla karaktärer genomgår huvudkaraktären den största förändringen, inte sällan från en 

ytterlighet till en annan. Utvecklingen hos en huvudkaraktär ska vara tydlig och ske gradvis, 

steg för steg. Vi får dock ändå ta hänsyn till våra egna bedömningar, då det kan bli aktuellt 

med flera huvudkaraktärer i samma serie. Detta kommer dock att motiveras. 

 

Hjälte & skurk 

 För att bygga upp en dramaturgi i en berättelse, måste det finnas en konflikt. Konfliktens 

förutsättning är att det finns två motsatta viljor – en hjälte och en skurk. I många fall är hjälten 

och huvudkaraktären samma person och skurken brukar beskrivas som den drivande 

karaktären, då hon/han genom att förstöra för hjälten/huvudpersonen driver handlingen 

framåt.  

 

Skuggan & kontrasten 

Skuggans roll är att följa huvudpersonen och i viss mån utvecklas ut samma håll men i mindre 

utsträckning.  

Kontrasten bör ha samma utgångspunkt som huvudpersonen men utvecklas åt ett annat håll. 

Om huvudpersonen utvecklas framåt tar istället kontrasten ett stort kliv bakåt och ska 

symbolisera hur illa det kan gå för den som inte går i huvudkaraktärens fotspår.  
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Närmaste relationen 

Huvudpersonens närmaste relation kan vara en människa men också ett husdjur och används 

för att huvudpersonen ska kunna ventilera tankar och åsikter. Om närmaste relationen är en 

annan människa är det inte sällan hjälten eller skuggan som fyller den rollen.  

 

Normen 

Förutom att ställa de frågor som publiken vill ha svar på är normens funktion också att sudda 

ut avståndet mellan fiktion och verklighet. Den vanliga människan som kastas in i ovanliga 

situationer (Breum, 1996). 

 
 
5.1. Urvalsmetod 
 

Urvalet i vår undersökning har vi tagit fram genom dels ett stratifierat urval och ett 

bekvämlighetsurval. Vi har delat upp de senaste fem årtiondena i fem strata och sedan valt två 

julkalendrar ur varje stratum, beroende på om julkalendern är utgiven på dvd och vad vi vet 

om den sedan innan. Vi har försökt få urvalet så varierat och brett som möjligt.  

       Den första kalendern vi analyserar är från 1967 och är den första som utgivits på dvd. Det 

hade med andra ord varit problematiskt att analysera någon av kalendrarna mellan åren 1960 

och 1966. Anledningen till att vi valde just Teskedsgumman och Herkules Jonssons storverk 

från 1960-talet är helt enkelt den att 1968 års kalender inte heller finns utgiven på dvd.  

Från 1970-talet finns endast fyra kalendrar utgivna på dvd, varav den ena var en repris på 

Teskedsgumman. Av de resterande tre valde vi bort Jul i Mumindalen, dels på grund av att 

karaktärerna är dockor, men också för att Fem myror är fler än fyra elefanter och Trolltider 

fortfarande toppar tittarnas lista på de mest populära julkalendrarna enligt en undersökning i 

Dagens Nyheter.  

Från 1980-talet finns fyra av julkalendrarna utgiva på dvd. Anledningen till varför vi valde 

Albert och Herbert och Ture Sventon, privatdetektiv var att vi kände till dem sedan innan och 

de var dessutom lättast att få tag på. 

Från 1990-talet finns alla tio kalendrar utgivna på dvd. Därför litade vi återigen på vårt eget 

omdöme och valde två kalendrar som vi själva minns från barndomen, Sunes jul och 

Mysteriet på Greveholm. Dessutom fanns båda två tillgängliga sedan innan. 
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Från 2000-talet fanns naturligtvis alla tio kalendrar utgivna på dvd, förutom Hotell Gyllene 

Knorren som började sändas när vi redan var i sluttampen av analysarbetet, varför vi valde 

bort denna. Vi övervägde först att analysera Allrams höjdarpaket men vi beslutade oss ändå 

för att välja en annan, då serien består av dockor och tecknade figurer. Vi bestämde oss 

slutligen för Kaspar i Nudådalen och En riktig jul, på grund av en viss förkunskap om 

karaktärernas familjeförhållanden i de olika kalendrarna, eftersom vi avsåg att också 

undersöka detta lite närmare.  
 

5.2. Metoddiskussion 
 

Vårt beslut att basera karaktärsurvalet på våra egna värderingar grundat på Trine Breums 

kategorisering i Berätta och förför med film (1996)  har skapat vissa problem. Hur skulle vi 

välja och vilka skulle vi välja bort? Vilka skulle till exempel räknas som huvudpersoner? För 

att lösa hanteringen av variabler, till exempel när huvudpersoner har dokumenterats, beslutade 

vi att med hjälp av Trine Breum (1996) dela in seriens karaktärer i kategorier: huvudperson, 

hjälte och skurk, skuggan och kontrasten, närmaste relationen, normen och statister. 

Statisterna har vi själva lagt in för att kunna sålla bort karaktärer som enligt vår bedömning 

inte bidrar till handling och konflikt. Även här har enskilda bedömningar gjorts. Vi har gjort 

noggranna avvägningar inför varje julkalender, eftersom vi var tvungna att begränsa oss. De 

julkalendrar som består av fristående avsnitt har också en del i detta problem, då det har 

tillkommit roller för varje avsnitt. I dessa fall har vi gjort avvägningar inför varje avsnitt. För 

att ta ett exempel består Sunes jul av 24 fristående avsnitt och samtidigt som vi har analyserat 

varje avsnitt som en egen film har vi ändå varit tvungna att se till helheten när det gäller att 

räkna variabler i vår statistiska undersökning.  

I den kvalitativa delen har vi använt oss av Margareta Rönnbergs (1997) 

karaktärskategoriseringsmall som en hjälp att beskriva de karaktärer som räknats in i den 

kvantitativa delen av uppsatsen.  
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6. Datamaterial 
 

Nedan följer en överblick.  

 

Årtal Titel Handling i korthet 

1967 Teskedsgumman – 

gumman som blev liten 

som en tesked 

En gumma blir liten som en tesked men lyckas ändå 

klara sig ut knepiga situationer. 

1969 Herkules Jonssons 

storverk 

Sjuårige Herman Jonsson och hans pappa Olle Jonsson 

förvandlas och byter plats med varandra: Herman blir 

hjälten Herkules och Olle blir jättebebisen Bara 

Jonsson. Tillsammans utför de tolv storverk.  

1977 Fem myror är fler än fyra 

elefanter 

Ett pedagogiskt barnprogram där tittarna lär sig 

alfabetet, siffror och andra viktiga saker som riktningar 

och grundläggande allmänbildning.  

1979 Trolltider Småtroll som förbereder inför julen och försöker hålla 

sig hemliga för människorna. 

1982 Albert och Herberts jul Skrothandlaren Albert och hans vuxna son Herbert 

förbereder sig inför julen och skojar med varandra.  

1989 Ture Sventon, 

privatdetektiv 

Privatdetektiv Ture Sventon på äventyr i Lingonboda, 

Arabien, London och Stockholm.  

1991 Sunes jul Familjen Anderssons upplevelser inför julen. 

1996 Mysteriet på Greveholm En historia om en trebarnsfamilj som firar jul på ett 

gammalt slott tillsammans med spöken.  

2001 Kaspar i Nudådalen Sjuårige Kaspar och hans morfar vill fira julen i deras 

hus men hotas av vräkning. De måste få tag på ett 

gammalt köpekontrakt.   

2007 En riktig jul Tioåriga Mila önskar sig en riktig jul av tomten och får 

hjälp av tomtenissan Elfrid att infria önskningen.  
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För en mer utförlig presentation av innehållet, se bilaga 2: Introduktion av huvudhandling i 

respektive julkalender.  

 

7. Den könsuppdelade julen 
Då vår forskning innehåller både en kvalitativ och en kvantitativ del vill vi nedan visa 

resultatet av den kvantitativa forskningen i diagramform för att det på ett överskådligt sätt ska 

bli lätt att se resultatet. Vi återkommer till statistiken i slutdiskussionen där vi resonerar kring 

den statistiska skörden.  
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Fig. 7a: Diagram över totala antalet karaktärer samt antal huvudkaraktärer i de tio 

julkalendrarna. 
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Fig. 7b: Diagram över totala antalet skurkar samt antal hjältar i de tio julkalendrarna.  
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Fig. 7c: Diagram som visar tendenser över decennierna.  

 

För en mer utförlig kvantitativ tabell, se bilaga 1: Statistisk tabell.  
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7.1. Djupanalys av Herkules Jonssons storverk 
 

Avsnitt 6 ”Herkules och den försvunna skolmåltiden del 2” 

 

När avsnitt nummer sex börjar har Herkules och Bara Jonsson tagit på sig att laga skolmat till 

alla barnen eftersom någon har stulit både mat och mjölk. Det börjar med en stillbild på 

Herkules händer när han rullar köttbullar. Han har mekaroverallen på sig och man ser 

skiftnyckeln i höger bröstficka.  

Det skiftar scen och vi hamnar i klassrummet där en skolfröken säger till klassen att de nu ska 

få se om Herman lyckas göra någon mat åt dem. Flickorna i klassrummet har ljusa kläder, ofta 

klänningar och rosa, och långt hår. En del har rosetter och band i håret. Fröken har en ljust 

rosa dräkt på sig och hon står framför katedern när hon pratar med klassen. Pojkarna har 

mörkare kläder än flickorna och de har alla kortklippt hår.  

Ytterligare en ny scen, nu springer pojkarna ut från skolan, ner från en trappa och ut på 

skolgården. Flickorna kommer efter och de springer inte. De trippar eller skuttar försiktigare 

nerför trappan och verkar inte ha lika bråttom som sina manliga skolkamrater.  

       Så förflyttas vi till matsalen där Bara Jonsson och Herkules har maten ordnad. Det finns 

mjölktetror, potatismos och köttbullar. Bara Jonsson har en vit t-shirt med tryck och röda 

manchesterbyxor på sig och han blir lite rädd och ryggar tillbaka när pojkarna, som hunnit 

först in i matsalen, springer fram till matluckan. Barnen bildar en kö och Herkules och 

Jonsson hjälps åt att servera maten. Under tiden som de lägger upp mat upprepar Jonsson ”när 

får jag? Får jag aldrig?” eftersom han också är väldigt hungrig.  

Flickorna äter lugnt och ordentligt, de spiller inte och de tar mindre tuggor. Pojkarna däremot 

slevar i sig stora lass och det hänger potatismos utanför munnen och i mungiporna.  

Så kommer rektorn fram till matluckan, han får sin mat och Herkules säger att det svåraste är 

kvar, de måste fånga skurkarna som snott mjölken och köttet som barnen egentligen skulle ha 

ätit.  

       I köket tar Herkules upp en kartong som han undersöker efter fingeravtryck på med sitt 

förstoringsglas. Han skickar ut Jonsson för att leta efter fotavtryck utanför matsalen. Jonsson 

bankar på fönstret men han har hela munnen full av potatismos och kan inte ropa ut vad det är 

han hittat. När Herkules sprungit ut förklarar Jonsson att han hittat jättestora fotspår och säger 

att det måste vara snömannen. På trappan hittar Herkules blodiga spår av tassar och de följer 
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spåret in i skogen. De går länge, hukandes, och försöker hitta boven. På vägen passar Jonsson 

på att plocka och äta lite bär. De hör morrande ljud men fortsätter ändå framåt. 

Så kommer de fram till en hund som ligger och äter bakom en stor sten. Jonsson är rädd men 

Herkules säger att det är skolvaktmästarens snälla hund Nero. Herkules säger att Nero måste 

haft medbrottslingar då hunden ensam inte kan ha tagit 130 tetror med mjölk. När han tänker 

som bäst ser han plötsligt något i Jonssons hand, det är en rosa tygbit som Jonsson hittade 

utanför skolmatsalen när han letade efter spår. De går tillbaka mot matsalen och låter Nero 

lukta på tygbiten så att han kan spåra personen den tillhör. Hunden får upp ett spår och för 

dem till vaktmästarens gård där en liten flicka sitter och leker med en mjölktetra som hon 

gjort om till en dockklänning. Flickan har ljusa flätor, en röd tröja och jeansblå hängselbyxor. 

Vaktmästaren har en blå overall och en gubbkeps.  Herkules förklarar för vaktmästaren att 

hunden tagit kalopsköttet och att flickan – Lotta – är starkt misstänkt för att ha tagit mjölken. 

Vaktmästaren berättar att han ringt efter polisen.  

       De byter scen, vi får se en polisbil som kör längs en väg och upp mot skolan. Jonsson, 

Herkules, Lotta, Nero och vaktmästaren går ner till skolgården och möter polisen. 

Polismannen har en gammeldags klassisk polisuniform, när han pratar till Lotta titulerar han 

henne ”flicka lilla”. Lotta säger först att hon inte tagit mjölken men när Herkules lovar henne 

en ny dockklänning om hon visar dem till mjölken går hon med på det och visar dem vägen.  

Bakom huset ligger en hög mjölktetror och Lotta säger att hon skaffat mjölk till kattungarna. 

Vi får se en hel kattfamilj, en mamma och ett gäng ungar. När Herkules frågar hur hon fick dit 

all mjölk säger Lotta att hon gått hundra tusen gånger.  

 

       Enligt Trine Breum (1996) är huvudkaraktären – alltså Herkules – den som utvecklas 

mest under berättelsens gång. Det måste vi ju säga att Herkules gör då han förvandlas från 

barnet Herman till hjälten Herkules. Dock sker förvandlingen innan detta avsnitt börjar då det 

är den andra delen av två. Det är Herkules som sitter inne med lösningen och man skulle 

kunna säga att han förändras och utvecklas i sin syn på den lilla mjölktjuven. I början är han 

bestämd och motiverad att fånga skurken men när det uppdagas att Lotta stulit mjölken blir 

han snällare och erbjuder henne till och med en belöning om hon visar var mjölken finns. 

Herkules är modig och auktoritär, han ger order åt Jonsson och andra i sin närhet. Han 

artikulerar och pratar tydligt och sakligt. Han ger över huvud taget ett förtroendeingivande 

intryck. Alla väldigt stereotypt manliga egenskaper, han utstrålar ingen femininitet även om 

han i början står i matsalsköket och trillar köttbullar.  
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Om vi istället ser till Margareta Rönnberg och hennes rolltyper är Herkules en ensamvarg 

eller en polis/sheriff. Han är auktoritär och stereotypt manlig då han klarar sig själv i stor 

utsträckning, även om han faktiskt har en medhjälpare. Herkules maktsymbol är overallen och 

förstoringsglaset som han letar efter spår med. Han har inga problem med att mästra andra, 

oavsett om det handlar om Jonsson, hans mamma eller polismän.  

Även om just detta avsnitt gick ut på att hitta skolmat som försvunnit löser han också andra 

större och ibland farliga fall. Han värnar med andra ord inte bara om sig själv och sina 

närmaste utan också om det övriga samhället.  

       Bara Jonsson är en skugga till Herkules enligt Trine Breums indelning. Han utvecklas åt 

samma håll som Herkules men i mindre utsträckning. Han hjälper till att lösa problemen och 

storverken men då han är ett stort barn har han inte samma intelligens som Herkules och han 

får aldrig stå för själva lösningen. Man kan säga att de två karaktärerna har samma 

utgångspunkt då de i själva verket har ombytta roller i början, då är Bara Jonsson pappa Olle 

som vet bäst och Herkules är barnet Herman.  

Jonsson gör Herkules hjälteroll extra tydlig då Jonsson är barnslig, korkad och kuvad. Han 

står aldrig upp mot auktoriteten Herkules utan gör som han säger.  

Även om Jonsson utvecklas på det sättet att han följer Herkules och hjälper till att lösa 

mysterierna ligger han ändå på samma mentala och personliga nivå i slutändan, han har inte 

fått mer kunskap eller ändats på något sätt när storverket är utfört.  

Jonsson är enligt Margareta Rönnberg en vän/hjälpare. Han är villig att samarbeta och han har 

ingen manlighet att skydda, det är vänskapen med Herkules som är drivkraften då han är för 

mentalt outvecklad att tänka i termer som samhällsproblem.  

       Lotta som i avsnitt sex är mjölktjuv kan enligt Trine Breum beskrivas som en skurk då 

det i alla berättelser måste finnas en konflikt och den driver Lotta genom att från början stjäla 

mjölken. Skurkens – Lottas – motsats är hjälten, i detta fall Herkules. Lotta är drivande 

samtidigt som hon inte är en speciellt aktiv skurk. Även om hon gått ”hundra tusen gånger” 

för att ta all mjölk hade hon hela tiden en god avsikt med stölden, nämligen att föda kattungar. 

Lotta kan därför ses som en typisk flicka, hon innehar en vårdande egenskap då hon inte bara 

matar kattungar utan även leker med en docka när Herkules hittar henne. I Feminist media 

studies skriver Liesbet van Zoonen om hur vi uppfattar medieinnehåll och kön. Hon tar som 

exempel en ritad bild av en flicka som leker med en docka och ett leksakskök och skriver att 

leksakerna har ett klart samband till vuxenvärlden och livet som mor och hemmafru. Hon 

skriver också att det som inte finns med i bilden spelar en stor roll i hur vi tolkar bilden och 

synen på kön (1994:78). Vi kan knyta hennes teori till scenen där lilla Lotta sitter och leker. 
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Hon har inga leksaksbilar, verktyg eller bollar att leka med. Avsaknaden på klassiska 

”pojkleksaker” förstärker bilden av en typisk flicka. 

Enligt de kategoriseringar som Margareta rönnberg gör kan Lotta passa in lite på både 

Modern och den fogliga flickan. Hon är vårdande och omtänksam samtidigt som hon inte 

direkt håller ihop någon gemenskap. Margareta rönnberg skriver att den fogliga flickan är den 

vanligaste förebilden för unga flickor i filmer och tv-program och i det här fallet är lotta den 

enda flickan som är någorlunda drivande i historien. Flickorna i skolan har inga aktiva roller 

och är därför svåra att identifiera sig med.  

Det faktum att flickan Lotta är tjuven vägs upp av hennes motiv till stölden samt det faktum 

att hon antagligen inte förstod att det var fel att ta mjölken. Lotta får symbolisera både det 

typiska barnet och den typiska flickan, hon är naiv, godhjärtad och osjälvisk.  

       Polismannen är där som upprätthållande av lagen och uniformen han har är respekt- och 

förtroendeingivande. Vi tolkar polismannens roll som ett exempel för barn: man får inte 

stjäla, hur goda avsikterna än är och skulle man ändå göra det kommer polisen. Polisen är en 

man och det är nog inte så konstigt med tanke på att de första kvinnliga poliserna sattes i 

tjänst drygt tio år tidigare. Polisen i sig är en stor maktsymbol då han på sätt och vis har lagen 

i egna händer. Han symboliserar det manliga och maskulina, det starka, bestämda och lugna. 

Att han tilltalar Lotta ”flicka lilla” är ett än mer tydligt sätt att påvisa skillnaderna mellan 

karaktärerna.  

       Det vi kan säga generellt om avsnittet är att pojkarna och männen – de maskulina – är 

aktiva, auktoritära och förtroendeingivande medan flickan – den feminina – är mjuk, 

omhändertagande och lite tjuvaktig.  

 

7.2. Djupanalys av Trolltider 
 

Avsnitt 19 ”Hjältar och hjältemod” 

 

När avsnittet börjar har Gloria precis trollat tillbaka häxan och fen till sina rätta jag för att de 

ska kunna rädda Daisy från det stora Bergatrollet. Hur hon ska räddas vet de inte säkert än.  

       Första scenen. Gloria sitter på en trådrulle inne i väskan Daisy bor i. Gloria har kläder 

som går i rött, orange och brunt och hon har en mörk, svampliknande frisyr. Hon tittar på 

Daisys väv som hänger på väggen och hon pratar högt för sig själv, hon säger att hon kanske 

borde hjälpa henne att få den klar till jul. Hon börjar dra i några trådar när Kotte stormar in. 
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På sig, förutom sina vanliga bruna kläder, har han en väst av kottefjäll och armbågs- och 

knäskydd av kastanjer. I handen har han en pilbåge och ett svärd och en bild han har ritat. Han 

tar bilden och visar den för Gloria. Hon frågar vem det är och han svarar att det är en hjälte 

som dödar drakar och räddar prinsessor. Kotte förklarar för Gloria att han gjort rutningen 

själv och så sätter han på sig en kastanjehatt. Han visar upp svärdet för Gloria och säger att 

det nu bara är att ta prinsessan och gå hem. Med prinsessan menar han Daisy. Han ställer sig 

framför spegeln och målar en svart mustasch i ansiktet. Gloria tror att han är smutsig och ska 

tvätta av honom men Kotte hejdar henne. Kotte berättar att han själv tänkt ut att för att kunna 

rädda Daisy från Bergatrollet behöver han skrämma bort en drake först men Gloria är 

skeptisk.  

       Kotte ställer sig framför spegeln och Gloria säger att han är stilig. Han ska gå ut men 

hejdar sig för att ta med Grodan, hans leksaksdjur, men Gloria säger att han inte kan ha med 

sig den.  

       Så går han ut i skogen. Han skuggslåss med sitt svärd och sjunger en sång: 

Jag är en hjälte, jag är en hjälte med svärd i min hand. Drakar, jättar, människor, kom an. 

Han hör tåget på avstånd och tar skydd vid en sten. Han skjuter iväg en pil mot tåget och 

hurrar när tågvisslan tjuter.  

       Gloria är kvar inne i väskan, hon går omkring och får syn på en korg på spisen. I den 

ligger pepparbollarna, de runda pepparkakorna de bakade innan. Hon tar upp en och tänker 

högt för sig själv: Det är ingen dum idé alls. Just när hon står där och funderar ringer det i 

örat på henne. Hon blir störd men svarar i alla fall och det visar sig vara Daisy som ringer från 

Bergatrollets grotta. Gloria frågar med gråten i halsen hur hon har det men blir lugn och 

förvånad när Daisy förklarar att bergatrollet är snäll och att han bakar kakor till henne. De 

pratar om den gamla glömda vaggvisan som är den enda som kan få Bergatrollet att somna 

och de kommer överens om att Daisy ska försöka lura melodin ur Bergatrollet.  

Då rusar Kotte in och ropar stolt att han har besegrat draken men Gloria tystar honom. Hon 

avslutar samtalet med Daisy. Kotte skryter om hur han skjutit draken med sina pilar och att 

han ska fundera ut hur han ska tampas med Bergatrollet. Gloria berättar att Daisy har det bra 

men de vill ändå rädda henne så snabbt som möjligt.  

Kotte avvisar vaggvisan som ospännande och Gloria blir irriterad. Kotte tittar sig i spegeln 

och blir ledsen när hans mustasch blivit utsmetad. Gloria säger att det inte spelar någon roll 

hur man ser ut, det är vad de ska göra som är viktigt. När Gloria säger att det kanske är bäst 

att hon klarar av sin idé själv blir Kotte upprörd, han säger att det är han som är hjälten. 

Gloria frågar varför inte hon också kan vara hjälte. 
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Kotte: Flickor är väl inga hjältar heller. 

Gloria: Varför skulle inte flickor kunna vara hjältar?!  

Kotte ger med sig men undrar vad hon ska ha på sig, Gloria svarar att det är oviktigt, 

huvudsaken är att man är modig. Kotte menar att han i alla fall måste följa med eftersom hon 

inte kan klara sig utan honom och hon ger med sig.  

Kotte säger att hon måste se farlig ut, att hon måste ha mustasch. De målar henne och hon 

tittar sig nöjt i spegeln. Hennes kroppsspråk ändras genast, hon går med rak rygg, 

bakåtspända armar och högt huvud. Hon tar med sig korgen med pepparbollarna trots att 

Kotte påstår att det inte ser hjältemodigt ut. Så går de ut.  

       Nu får vi se Bergatrollet sitta utanför sin grotta. Han har långt ljust hår med ädelstenar i 

och en lång grå kappa med mossa på.  

Hjältarna tar skydd bakom några blad. Gloria vrider på osynlighetsluvan hon stulit av Vätten 

och Kotte blir ängslig över att hon är borta men hon lugnar honom. Han kliver fram och 

avfyrar några pilar mot det stora trollet som i sin tur använder dem som tandpetare. Han får 

syn på Kotte och skvätter vatten på honom. När Kotte blir blöt springer han sin väg och 

Bergatrollet skrattar bullrande. Gloria ställer korgen med bollarna framför fötterna på 

Bergatrollet och ropar till Kotte att uppdraget lyckats. Bergatrollet stoppar de små bollarna i 

munnen men blir irriterad när de fastnar i tänderna.  

Gloria säger att de ska passa på att smita in i berget och befria Daisy. Avsnittet slutar.  

 

       Gloria och Kotte är båda hjältar i avsnittet om vi ser till Trine Breums kategoriseringar av 

roller i en film eller ett tv-program. Det finns en tydlig konflikt: Bergatrollet har kidnappat 

Daisy och tagit henne till sitt berg och Kotte och Gloria ska försöka rädda henne. Det finns 

dock ingen given skurk eftersom Bergatrollet är snäll, han tar hand om Daisy och bakar åt 

henne och försöker få henne att trivas.  

Kottes attityd till hjältar är att det ska vara män som räddar prinsessor, inte kvinnor. Han 

ifrågasätter Gloria när hon också vill vara hjälte. När han sedan ger med sig tycker han i alla 

fall att hon måste ha mustasch, det blir en kompromiss de två emellan. Ska man som tjej vara 

hjälte och leka på männens territorium måste man i alla fall ha något manligt attribut, i det här 

fallet skäggväxt. Gloria får ett tydligt ändrat kroppsspråk och ett annat röstläge när hon målat 

sig. Hon blir längre, bredare och pratar tydligt och bestämt.  

Dock ser vi inga större skillnader i Kottes och Glorias kläder. De har båda mörka färger, 

Kottes kläder är bruna och Glorias mörkt röda med orangea och bruna inslag. De har byxor 



 

  29 (72) 
 

och tröja, flicktrollen har alltså inga kjolar eller blusar. Frisyrerna skiljer sig inte heller 

nämnvärt åt, de har båda två mörkt rufsigt hår.  

       Kottes karaktär beskriva bäst som ett barn. Han är impulsiv och otålig och han har – i alla 

fall i detta avsnitt – ett visst manlighetskomplex. Vi kan säga att Kotte blivit socialiserad, 

dock inte av massmedier utan berättelser från människornas värld. Han vet vilka 

förväntningar som finns på honom själv och på andra i hans omgivning. Vi får ingen ålder på 

trollen, det enda vi får veta är att ingen av småtrollen fanns när Bergatrollet var vaken sist och 

det var sju hundra år sedan. Vi kan alltså inte veta om Kotte verkligen är yngre än Gloria eller 

om han bara beter sig och bemöts som mindre än de andra.  

Om vi ska gå på Margareta Rönnberg och hennes rolltyper är Kotte en vän/hjälpare. Han får 

sällan vara med och lösa problemen men han verkar inte ha så mycket stolthet som är svår att 

svälja ner, han är hjälpsam och samarbetsvillig. Dessutom närmar han sig Rönnbergs 

feminina rolltyp bruden, kvinnan som bara har män i tankarna. Kotte är ohjälpligt kär i fen 

Dora-Bella och även om hon inte medverkar i avsnitt 19 är Kottes hjältemodighet till stor del 

ett sätt att imponera på Dora-Bella. Han är extra hjälpsam och ambitiös när hon är i närheten 

och han vill vara med henne så mycket som möjligt. Hans kärlek är dock inte besvarad, Dora-

Bella vill endast ha vänskap av Kotte. Hans kärlek till fen gör honom ännu tydligare som 

barnet, den naiva och oskyldiga.  

       De traditionella sagornas strukturer säger oss att flickor och pojkar har varsin roll: 

Flickan är passiv, vän, vacker och i behov av räddning medan pojken är modig, aktiv, djärv 

och tuff. Pojkar räddar flickor. Den åsikten har ju även Kotte, det är hans uppgift att rädda 

Daisy från Bergatrollets grotta. Vi kan tolka hans hjältekomplex som osäkerhet, osäkerhet och 

en rädsla för att en flicka – i detta fall Gloria – skulle klara uppdraget bättre. Men osäkerheten 

kan också ligga i att annars vara den hånade och dumförklarade. Kotte får ofta hjälpa till med 

reparationer och dylikt då saker gått sönder och flicktrollen ropar på honom när de befinner 

sig i fara. Trots detta driver de med honom, de retar honom för att han är kär i Dora-Bella och 

de blir arga på honom när han vill vila sig. I och med Daisys försvinnande ser Kotte sin chans 

att glänsa och att rädda situationen.  

       Gloria å sin sida är det modiga trollet, det är hon som klurar ut lösningar och tar sig an 

utmaningar. Att hon blir arg på Kottes påstående om att flickor inte kan vara hjältar är positivt 

då hon i och med det ifrågasätter hela hierarkin inom sagovärlden där flickor är prinsessor 

som ska bi räddade och pojkar är hjältar som ska slåss och befria prinsessan. Att Kotte 

dessutom inte har något svar på varför en flicka inte kan vara hjälte ser vi som än mer positivt 

då argumentet faller platt till marken.  
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Med stöd av Margareta Rönnberg skulle vi säga att Gloria är den självständiga (yrkes)kvinnan 

eftersom hon står på sig. Det går inte att sätta sig på henne och hon är väldigt påhittig och 

klok. Det är den feminina rolltypen som mest närmar sig hjälterollen. Pojkarnas maskulina 

rolltyper de kan identifiera sig med är hjältar, poliser och ensamvargar medan flickorna har 

mödrar, skönheter och hönshjärnor att se upp till.  

       Bergatrollet är stor, bullrig, snäll och smyckad. Dock ska smyckningen antagligen bara 

symbolisera att han är ett troll då trollen sägs vara giriga och besatta av guld och andra 

rikedomar. Hans roll är förhållandevis liten i detta avsnitt.  

       Trolltider andas sjuttiotal med den kvinnokamp som bland annat feministrörelsen Grupp 

8 förde under 60- och 70-talet. Småtrollen är androgyna, flickorna är modiga och är de istället 

fega trotsar de sina rädslor. Skurken (häxan Mara) är en kvinna och den av småtrollen som 

vågat sig ut i den stora världen är flickan Gloria.  

 

7.3. Djupanalys av Ture Sventon, privatdetektiv 

 
Eftersom julkalenderns avsnitt är inbakade i fyra långfilmer, är det svårt att exakt veta när 

avsnitten börjar och slutar. Efter vissa uträkningar bör dock avsnitten vara omkring 17 

minuter långa, men detta är alltså en uppskattning eftersom avsnittens naturliga segmentering 

som sagt saknas. Avsnittet vi har för avsikt att analysera bör därför vara avsnitt fyra. 

 

Vi börjar avsnittet cirka 51 minuter in i den första långfilmen, som har namnet "Ture Sventon, 

privatdetektiv". Ture Sventon (Helge Skoog) sitter på en flygande matta, tillsammans med 

fröknarna Fredrika och Sigfrid Fredriksson (Inga Gill och Lena Söderblom), samt barnen Jan 

och Kristina Hjortron (Niklas Agaton och Malin Toverud). Sventon tittar med kikare på 

fröknarna Fredrikssons hem, det vackra Fredriksro. På gården står en stor karl med en vit 

sportkeps på huvudet, Oxen (Pierre Lindstedt) och damerna ojar sig i sina solstolar. Bilden 

bläddras över till en låda med texten "Ideal cacao" och Sventon som stirrar ner i lådan; "Det 

här är allvarligare än jag trodde!". Medan tanterna spekulerar i en möjlig misstänkt, drar 

Sventon fram sitt förstoringsglas och tittar närmare på lådan. Han ber sedan om att få se 

jubileumspokalen, kallad Jubel-Kalle. De vuxna går ut ur bild och bakom dem lurar Jan och 

Kristina i balkongdörren. Så fort de vuxna lämnat platsen, springer de fram till lådan och tittar 

storögt på varandra. Jan är klädd i beige kortbyxor och en beigerandig skjorta, medan Kristina 

har flätor och rosetter i håret och en ljust rosa klänning med prickar på. De dividerar en stund 
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om huruvida Sventon faktiskt kan rå på Oxen eller inte. Jan tvivlar, Kristina hyser full tilltro 

till Sventons kunskaper. Jan säger "Ja, men farbror Sventon är ju bara hälften så stor som 

Oxen", varpå Kristina påpekar att det inte beror på vem som är störst och menar att "Ture 

Sventon rår på vem som helst, han är ju privatdetektiv".  

       Bilden klipps till Jubel-Kalle, som lyfts upp i varsitt öra av damerna Fredriksson, medan 

de berättar om minnen från barndomen och Sventon inspekterar silverpokalen genom sitt 

förstoringsglas. Båda damerna är iklädda klänningar och hattar och håret är prydligt uppsatt. 

Sventon har sin sedvanliga, brunrutiga kavaj och en orangebrun fluga. Sventon stoppar undan 

förstoringsglaset och vänder sig om, mot den vapenprydda väggen och säger "Byggmästare 

Fredriksson tyckte visst om gamla vapen", en av damerna svarar "Ja, är det inte en vacker 

samling?" och berättar anekdoter om en av pistolerna. Bilden klipps över till Jan och Kristina 

som står tryckta bakom en bokhylla och tjuvlyssnar. Sventon påpekar då att det är en 

föråldrad samling vapen, mycket omoderna och odugliga i en duell med Ville Vessla. Att han 

lägger armarna i kors gör att han verkar veta exakt vad han pratar om. Han pekar på gardinen 

och ber damerna föreställa sig att Ville Vessla står där bakom, varpå damerna rycker till av 

rädsla. Sventon framhåller att det inte är så ovanligt med fötter som sticker fram bakom 

gardiner och att det då inte duger med dessa antika pistoler om han nu skulle stå där bakom, 

fullt beväpnad. Han plockar ner en musköt från väggen och framför en liten scen om hur det 

skulle se ut när skytten är tvungen att ha 93 olika handgrepp för att fyra av den. Damerna 

kurar ihop sig mot varandra och tittar förskräckt på Sventons skådespel. De säger att de aldrig 

har tänkt på att vapnen inte är dugliga för försvar mot Vessla. Sventon lägger ner musköten på 

bordet och drar fram sin egen pistol ur fickan, med beskrivningen att det är ett modernt vapen 

och att damerna inte behöver vara rädda; han vill ju bara visa fröknarna hur en modern "pitol" 

ser ut. Sigfrid sträcker sig efter samlingens stjärna, en antik ryttarpistol för att visa för herr 

Sventon. Systrarna blir därefter oense om i vilket slag pistolen faktiskt användes. De kallar 

varandra "kära du", med ett visst mått av spydighet. Sventon påpekar att det i alla fall är en 

mycket föråldrad modell och att man inte kommer särskilt långt med skönhet när det gäller 

vapen. Därefter meddelar Sventon att han ämnar att gå och ta reda på om Vesslan och Oxen är 

samma person, men att han måste "byta om och snygga till sig lite" först. Systrarna fortsätter 

munhuggas, även efter Sventon gått ur bild. 

       Så klipps bilden till en exteriör bild av huset, där damerna Fredriksson sitter på balkongen 

och dricker te. Ytterdörren öppnas och en kvinna, iklädd en grårutig hembiträdesklänning och 

ett vitt förkläde, stiger ut. Hon har en sopborste över axeln och damerna frågar sig vem denna 

kvinna är. Berättaren (Jan Blomberg) använder epitetet "fruntimmer". Bilden visar Sventon 



 

  32 (72) 
 

uppifrån, när han tänder en cigarr, iklädd sin städerskeuniform och en rödblond peruk klippt i 

page och lugg, innan han traskar iväg med stora steg. Damerna berömmer honom för hans 

skicklighet och Fredrika skryter om samtalet på kontoret.  

       Bilden klipps till en exteriör vägg på ett rödaktigt stenhus, och Sventon som stegar fram 

till porten. Under klänningen skymtar hans rutiga kostymbyxor och i munnen har han 

fortfarande cigarren, som han dock slänger på marken innan han går in. En gatusopare tar upp 

den slängda cigarrfimpen och tar ett bloss. Sventon går med raska steg längs med husväggen, 

ett fönster öppnas och en man sticker ut ett par skor med uppmaning om putsning. Sventon tar 

skorna, men kastar dem nästa ögonblick och går istället fram till dörren, som är låst. Han 

gräver lite i förklädet och hittar en säkerhetsnål, med vilken han lirkar upp dörren och stiger 

in. Väl i korridoren knackar han på en dörr. Dörren öppnas av en generöst proportionerad 

kvinna som barskt frågar varför fröken inte har bytt handdukar. Sventon niger och meddelar 

att han strax är tillbaka, med förställd röst. Han stegar med en bekymrad, och nästan förargad, 

min fram till nästa dörr och knackar på. Oxen sliter upp dörren, rakt i ansiktet på Sventon som 

står bakom. Oxen ser sig omkring och stänger sedan dörren igen. Sventon knackar ytterligare 

en gång. Oxen öppnar igen. "Va-va-va e' re' om?" undrar Oxen, varpå Sventon med förställd 

röst svarar att han har telefon, medan han knixar och ler och ser vän ut. Oxen lufsar bort i 

korridoren och Sventon smyger sig i in i rummet och börjar se sig omkring, rota lite i lådorna 

och sopkorgen. Då öppnas skåpdörren en smula och en benig hand sluter sig om dörrkarmen. 

Sventon slänger sig under sängen och får se Oxen komma tillbaka in i rummet genom 

ytterdörren och en annan herre med svarta kostymbyxor och spetsiga, svarta, blanka skor 

kliver ut ur skåpet. Oxen muttrar om att det inte allt var någon "telifån" och sätter sig bredbent 

på sängen. Han har gråa, säckiga byxor och bruna skor på sig. Vesslan sätter sig med benen i 

kors på en stol en bit bort och tar korken ur en flaska med hallonsaft. Oxen säger att han är 

hungrig, men Vesslan insisterar på att bjuda på en tår hallonsaft. Oxen vidhåller att han är 

hungrig, men Vesslan verkar inte vara intresserad av att varken lyssna eller bry sig särskilt. 

Vesslan berättar lägligt nog om hela sin plan för att komma över 3000 kronor eller Jubel-

Kalle. Oxen fortsättet tjata om mat och utbrister att Vesslan inte tänker ett dugg på honom, 

utan bara på sig själv. Oxen försöker göra Vesslan uppmärksam på att han faktiskt behöver 

honom, eftersom han själv är så smal. Vesslan fortsätter dock prata om sin plan, medan Oxen 

fortsätter tjata om rostbiff. Vesslan skickar ut Oxen att hämta en tidning, för att kolla 

väderleksrapporten. "Om det börjar regna ska jag ta med mig mitt paraply, så att jag inte 

förstör kläderna", säger Vesslan och stiger tillbaka in i skåpet. Sventon tar tillfället i akt att gå 

ut ur rummet och sätter av mot Fredriksro. Kvar på golvet i korridoren ligger peruken. Här 
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omkring bör avsnittet vara slut.  

 

       Trine Breum (1996) är Ture Sventon naturligtvis både huvudkaraktär och hjälte. I just 

detta avsnitt hinner han visserligen inte lösa några konflikter, men det är tydligt att han ämnar 

göra det i ett senare skede. Förändringen han genomgår, handlar om informationen han 

tillskansar sig; han går från att tro att det finns två gärningsmän, till att veta att så är fallet. 

Tack vare Vesslan vet han även deras exakta planer, när han rullar fram från sitt gömställe 

under sängen. Sventon är hjälten, eftersom han drivs av tanken på att sätta dit Vessla, en gång 

för alla. Motivet verkar dock vara en blandning av självförverkligande, godhet och längtan 

efter allmänt erkännande.  

       Ture Sventon framställs som en man med gott självförtroende, som finner en viss 

njutning i att se andras fascination och vördnad för honom, hans makt och kunskap. Ett 

exempel på detta ser vi i scenen med vapensamlingen hos fröknarna Fredriksson, där han med 

stor inlevelse visar sin kunskap om musköten med 93 handgrepp för avfyrning. Han verkar 

tycka om att damerna blir lite skräckslagna, eftersom han sedan drar upp sin egen "pitol" och 

siktar på de båda damerna. Han blir helt enkelt lite hög på sin egen makt i situationen. Det är 

även rätt uppenbart att han försöker nedvärdera damernas vapensamling, genom att upprepade 

gånger säga att den är "omodern" och "föråldrad", vilket även ger effekt hos damerna som 

genast kuvar sig inför hans praktiska vapenkunskaper.  

       Enligt Margareta Rönnbergs (1997) rolltyper, är Sventon främst "polisen/sheriffen". Han 

är privatdetektiv, med bevarandet av lag och ordning, ta fast skurkar och mysterielösning som 

arbetsuppgifter. Hans främsta maktsymbol är förstoringsglaset, men också den prydliga 

kostymen och flugan. Ytterligare en symbol för hans höga status, verkar vara att han röker 

cigarr. Detta tydliggörs när han slänger cigarrstumpen utanför hotellet, och en gatusopare 

genast dyker efter den. Cigarren måste ses som någonting väldigt värdefullt för att en vuxen 

människa ska slänga sig efter den, plocka upp den från marken och sätta den i munnen, trots 

att han sett Sventon blossa på den ögonblicket innan.  

       Hans hållning visar på stolthet och en del överlägsenhet som gränsar till högmod, vilket 

även hörs i hans tal. Han lägger ingen vikt alls vid sitt talfel, vilket förmodligen gör att de 

andra i hans omgivning inte märker av det heller, alternativt vågar de inte poängtera det av 

rädsla eller respekt. Detta kan tänkas sända positiva signaler till barn med talfel, då många 

barn genom åren blivit mobbade just på grund av sina talfel. Här ser vi en vuxen man med ett 

ganska uppenbart talfel som ingen tar notis om, för att han sträcker på sig och utstrålar 

självförtroende och pondus.  
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       Att Sventon väljer att klä ut sig till hotellstädare när han ska spionera på Oxen och Ville 

Vessla, kan naturligtvis förklaras som berättelsens nödvändiga driv, för att komma framåt. 

Däremot är det inte lika tydligt varför han kände sig tvungen att just klä ut sig till kvinna. 

Fanns det inga manliga hotellstädare i Sverige år 1989? Varför inte till exempel en kvinnlig 

dörrförsäljare? Affärskvinna? Däremot uppvisar Sventon inga tecken på manlighetskomplex, 

eftersom han inte verkar ha några problem med att klä ut sig till kvinna. 

       Hotellets gäster verkar inte ha några problem med att ogenerat behandla städerskan som 

vore hon av lägre rang. En manlig gäst sträcker helt sonika ut sina skor genom fönstret och 

kräver putsning, den kvinnliga gästen är upprörd över handdukar. Båda dessa personer talar 

till städerskan med en ton som avslöjar att hennes arbete, alternativt även person, inte är 

mycket värt i deras ögon. Istället för att läxa upp de båda gästerna, knixar han och ler 

ursäktande, vilket menar på att han finner sig i att vara "lägre i rang". Försöker han då 

efterlikna hotellets riktiga städare? Eller är det bara ett sätt att minska uppmärksamheten kring 

honom?  

       Fröknarna Fredrika och Sigfrid Fredriksson är pimpinetta överklassdamer, med prydliga 

håruppsättningar under vackra hattar och de är klädda i propra klänningsdräkter. De är båda 

lite ängsliga och oroliga och hukar sig genast inför Ture Sventon och hans storhet. De båda 

damerna kan klassas som "normroller", enligt Trine Breum, då de förklarar situationen, inte 

bara för Ture Sventon, men också för tittarna och ställer frågor för tittarnas räkning.  

Enligt Margareta Rönnberg skulle de båda damerna passa in på både "modern" och 

"hönshjärnan/huskorset". Fröknarna oroar sig för sina skyddslingar, daltar med dem och 

verkar till viss del finnas till för att ta hand om dem. De tjatar en del på barnen, särskilt om att 

de måste vara försiktiga, vilket härleder dem till "hönshjärnan/huskorset" med makarna 

utbytta mot barnen.  

       När det gäller de två skurkarna, Oxen och Ville Vessla, verkar filmskaparna lida av 

någon form av "Disney-syndrom"; Ville Vessla är smal och spenslig, fint klädd och det är 

uppenbart att han är hjärnan i duon, medan Oxen är en överviktig och mindre intelligent man, 

vars enda uppgift är att agera muskler åt Vessla. Vessla är uppenbarligen väldigt mån om sitt 

yttre, vilket tydliggörs när han pratar om att han ska ta med sitt paraply om det regnar, så att 

han inte förstör kostymen. Denna traditionsenliga, tröttsamma, konstellation kan skapa 

problem för barn och unga. Är överviktiga personer ointelligenta? Mindre värda? Opålitliga 

när det kommer till att smida planer? Tänker de bara på mat? Så är naturligtvis inte fallet, men 

överviktiga personer framställs ofta som enfaldiga i filmer riktade mot barn, vare sig de står 

på de ondas eller de godas sida.  
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       Enligt Margareta Rönnberg skulle Ville Vessla bäst passa in på den feminina rolltypen 

"häxan/horan", då han är kall, slug och mån om sitt utseende. Han bryr sig till exempel inte 

nämnvärt om att hans medhjälpare är hungrig eller att han inte tycker om hallonsaft.  

Även om Ville Vessla inte hinner med så mycket otyg under avsnittets gång, är det tydligt vad 

han har i kikaren och hans drivkraft är endast pengar. Oxen, å sin sida, verkar existera endast 

för Vesslas skull - han är bara medhjälpare. Vesslas hotbrev och Oxens trakasserier är det 

första steget i berättelsens konflikt, vilket enligt Trine Breum kännetecknar skurkens roll.  

Jan och Kristina figurerar inte mycket i detta avsnitt, så det är svårt att analysera dem utifrån 

endast detta avsnitt. Vad vi kan konstatera är dock att Kristina är klädd i stereotypa 

flickkläder, med flätor och rosetter i sitt blonda hår. Hon har förtroende för Ture Sventon och 

hans förmåga att klara upp fallet, även om han, som Jan påpekar, endast är hälften så stor som 

Oxen. Kristina verkar dock tänka ett steg längre än Jan i detta fall; hon inser att det inte 

tvunget måste handla om handgemäng för att få bukt med Oxen, utan att listighet också kan 

leda en bit på vägen. Jan tänker alltså mer i termen handfast lösning och Kristina är mjukare i 

sina funderingar.  
 

7.4. Djupanalys av Sunes jul 
 

Avsnitt 2 ”Sophie!” 

 

Avsnitt två, den andra december, börjar med en svartvit bild på Sune (Andreas Hoffer) som 

hänger över ett skrivbord. Han har uppenbarligen fruktansvärt tråkigt och knäpper förstrött på 

den gamla radion framför honom. Utanför fönstret regnar det. Bilden panorerar över ryggen 

på Sune, till ett inramat foto på skrivbordet. Fotot föreställer Sunes flickvän, Sophie (Rebecka 

Liljeberg). Sofie har ett rött hårband och röda läppar, som matchar ramen i samma nyans. 

Sune utbrister: "Sophie! Jag ska gå till Sophie!". 

       I följande scen stiger Sune ut genom ytterdörren och springer uppför gatan, och in i ett 

annat hus. Han sliter upp dörren och i farten råkar dörren slå ner en stege som står lutad mot 

taket. På taket sitter en sotare och ser en aning förvirrad ut. Sune tar ingen notis om detta utan 

rusar in hos Sophie, och in i hennes rum. Sophie sitter på sängen och leker med en docka. 

Hennes rum är prydligt med rostapeter, skira gräddfärgade gardiner och på golvet ligger en 

rosa matta. Över byrålådan hänger en rosa tröja. Sophie har tofsar i håret, är iklädd jeans och 

en turkosblå tröja. Hon uppmanar Sune att klä på "den brunhåriga flickan", varpå Sune 
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förskräckt tror att det är någon annan i rummet. Naturligtvis menar hon en brunhårig docka, 

som sitter på byrån. Sune sträcker sig försiktigt, nästan lite reserverat efter dockan och tittar 

skeptiskt på den. Speakerrösten (Sören Olsson) berättar att Sune fruktar vad hans killkompisar 

skulle säga om de fick reda på att han och Sophie lekte med dockor - "det är dödshemligt!". 

En knackning hörs, Sune ber dem komma in, med rädsla i rösten. Dörren öppnas och fyra 

pojkar i tioårsåldern står i dörrhålet. De viker sig av skratt och pekar på honom, medan de 

kastar gliringar som "Men är det lilla fröken Andersson?" och "Är han inte söt?". Kameran 

panorerar tillbaka på Sune, som nu är klädd i en lilarutig klänning med puffärmar. I famnen 

håller han dockan och ansiktsuttrycket visar dels på förlägenhet, men också en del ilska. 

Bakom Sune syns en liten spjälsäng, instucken mellan byrån och väggen. På väggen ovanför 

byrån hänger en spegel med en rosa ram.  

       Bilden klipps till Sune från en annan vinkel, då han är "sig själv" igen, med röd tröja och 

jeans, fortfarande med dockan tryckt mot bröstet. Sophie undrar vad det är med honom, och 

han säger att han hör konstiga ljud, "som en polaroidkamera och ett anteckningsblock". Han 

lägger ifrån sig dockan på byrålådan igen och tittar oroligt mot garderobsdörren. Så får han 

syn på ett stort paket som ligger i andra sidan rummet. Sophie sitter lugnt kvar i sängen, som 

är bäddad med mörkt rosa lakan, och pysslar med sin docka. Sune rusar fram till paketet och 

kräver att få veta vem det är till. I sin fantasi ser han hur Sophie har "en hemlig charmör", 

med tunn mustasch, hatt och mantel, som har gömt sig i garderoben. Själv står Sune i 

dörrhålet och ser på när den hemlige charmören lyfter upp Sophie och dansar med henne, med 

en ros mellan tänderna. Sophie skrattar och Sune ser bekymrad och arg ut. När Sophie 

slutligen säger att paketet faktiskt är till Sune, lyser han upp och börjar fantisera om vad som 

finns i paketet. Ett marsvin? 25 410 kronor i ovikta tior? Två skruvar och ett hyllplan till 

bokhyllan Einar? Sune sätter sig bredvid Sophie på sängen och frågar vad det är i paketet. 

Sophie ser finurlig ut och säger att han inte kommer få veta vad det är förrän på julafton. Då 

hör Sune plötsligt någonting från garderoben igen; "en penna som rispar mot ett 

anteckningsblock med linjerat papper på". Sophie tror honom inte. Istället tar hon hans hand 

och barnen tittar ömt på varandra, Sophie fortfarande med den blonda, rosaklädda dockan i 

famnen. Sune säger att det nog skulle kännas bättre om han fick en puss. Sophie levererar 

genast en kindpuss. Sune ber om två till, men efter den andra säger Sophie att man "faktiskt 

måste prata lite också", varpå Sune replikerar att hon låter som hans mamma.  

       Plötsligt hörs ett märkligt ljud och Sophie flyger upp. Hon går sakta, sakta mot 

garderoben, sliter upp dörren och ut trillar Håkan (Gabriel Odenhammar) med ett 

anteckningsblock och några polaroidfoton i handen. Sune grabbar tag i Håkans arm och kör ut 
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honom, under högljudda protester och diverse hot från Håkan. De går tillbaka till sängen med 

det beslagtagna blocket och fotona, och konstaterar att Håkan inte fått tag i någon särskilt 

värdefull information. Sune säger: "Tur att han inte upptäckte oss när vi höll på med... du 

vet..." och ler generat. Sophie håller med, men speakerrösten berättar att Sune är mest 

tacksam för att Håkan inte fick reda på att Sune leker med dockor. "Han hade spridit ut det 

över hela Sverige!" säger rösten och bilden klipps till sex pojkar som står utanför en 

tidningskiosk och gapskrattar åt tidningarna de håller i händerna. Bilden panoreras över till 

tidningskioskens vägg, som pryds av diverse löpsedlar med texter som "Avslöjad! Sune - 

docklekaren", "Sunes älsklingsdockor" och "Sunes hemliga lekar". I bakgrunden hörs en 

ljudslinga som liknar en nyhetsvinjett. Bilden klipps tillbaka till Sune i Sophies rum, men 

pojkarnas skratt ekar kvar. Då hörs en lätt tondöv trumpetfanfar och Rudolf som 

uppmärksammar Sune på att det är matdags. Sune rycker till och tycks åter höra konstiga ljud 

från garderoben. Sophie fattar vinken och ger honom ytterligare en puss på kinden, varpå 

bilden fryses och avsnittet är slut.  

 

       Utgående endast från detta avsnitt, är Sune huvudkaraktären, berättelsens centrala figur. 

Trine Breum (1996) beskriver huvudkaraktären som den karaktär som genomgår den största 

förändringen. När Sune kommer till Sophie och hon uppmanar honom att klä på en docka, tar 

han upp dockan, som i en ansats till att faktiskt göra som han blivit tillsagd. Efter inre 

resonemang och funderingar, kuvas han dock av sina egna tankar om omvärldens, och särskilt 

killkompisarnas, förväntningar på honom. Det är uppenbart att han anser att dockor endast är 

för tjejer, att det nästan är livsfarligt för killar att bli påkomna med att leka med dockor.                                         

       Margareta Rönnberg (1997) skriver om rolltypskategorin "den nyfikne spejaren", som 

stämmer bra in på Sune. Han är nyfiken och använder Sophie för att kunna kika in i tjejernas 

värld. Samtidigt är han orolig för att hans kompisar och lillebror ska få reda på att han leker 

med dockor, vilket gör att han inte riktigt vågar ta steget över tröskeln. Han är näst intill 

paranoid och tycker sig höra ljud från garderoben hela tiden. Senare visar det visserligen sig 

att han har rätt och han tänker sig hur det hade gått om Håkan fått reda på att Sune leker med 

dockor. I scenen med löpsedlarna, finns inga flickor, bara sex pojkar som högljutt hånskrattar. 

Löpsedlarna är både från Aftonbladet, Expressen, VeckoRevyn och Allas. Hur skulle 

flickorna reagera på Sunes docklekande? 

       Sophie, å sin sida, verkar inte tycka att det är särskilt konstigt att Sune skulle leka med 

dockor. Hon verkar inte heller förstå varför Sune är så orolig och misstänksam och hon tror 

inte heller på honom när han säger att han hör ljud från garderoben.  
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       Enligt Trine Breums rollbeskrivningar, kommer Sophie närmast "skuggan/kontrasten". 

Trine Breum skriver att denna rolls huvudsyfte är att förtydliga huvudpersonen, vilket Sophie 

helt enkelt gör genom att vara en "tjejig tjej". Hon leker med dockor, har tofsar i håret, 

blommiga tapeter och väldigt mycket rosa detaljer i sitt rum. Hon är lugn och relativt 

rationell, hon får synbarligen Sunes hjärta att slå lite extra. Hon har omtänksamhet och ömhet 

i blicken, som nästan gränsar lite till moderlighet.  

       Trine Breum skriver också att varken skuggan eller kontrasten utvecklas lika mycket som 

huvudkaraktären. Problemet med Sophie är att hon inte utvecklas alls under avsnittets gång. 

Hon sitter på samma plats under nästan hela avsnittet, hon leker med sin docka och säger inte 

mycket. I Margareta Rönnbergs rolltyper, hade Sophie passat bäst in som "den fogliga 

flickan", då hon utan större omsvep ger Sune en puss så fort han ber om den. Hon är söt, lugn 

och snäll och verkar inte ha några elaka planer på att bara få Sune att leka med dockan, för att 

hon sedan skulle kunna sprida ut det till alla och håna honom.  

       Håkan är den självskrivna skurken. Karaktärstypen "skurken" ska, enligt Trine Breum, 

driva handlingen framåt genom att sätta käppar i hjulet för huvudkaraktären/hjälten. Håkan 

driver handlingen, alltså i detta fall Sunes tankar och funderingar kring sin roll som kille, 

framåt genom att spionera på Sune och Sophie från garderoben. Att Håkan ger diskreta ljud 

ifrån sig från sitt gömställe, eldar på Sunes fantasi om dels en hemlig charmör och dels om 

hur pojkarna skulle skratta åt honom om de kom på honom med att leka med dockor. Håkans 

förmåga att göra otyg, verkar inte drivas av något annat än glädjen att göra Sune förbannad, 

alternativt att sätta Sune i klistret. Detta styrks av incidenten när Sune tar Håkan i armen och 

kastar ut honom, då Håkan arg skriker: "Det här ska du få fan för", "Jag ska skvallra för 

mamma!" och "Det här ska jag berätta för facket om, skitstövel!".  

       Att Sune så tydligt är nervös och rädd för vad de andra killarna skulle tycka om honom, 

levererar en rätt otvetydig bild om hur Sune/författarna Anders Jacobsson och Sören 

Olsson/samhället ser, eller förväntas se, på pojkar som inte leker stereotypa "pojklekar" - de 

blir hånade, utskrattade och offentligt förnedrade. Budskapet verkar luta åt: "Är du kille och 

leker med dockor, kan du lika gärna klä dig i klänning också, för då är du ingen riktig kille". 

Att Sunes nyfikenhet begränsas och kuvas av det, mer eller mindre, inbillade grupptrycket 

visar ännu mer på att det faktiskt inte anses vara okej för en kille att befatta sig med stereotypt 

feminina leksaker och egenskaper. Däremot verkar han inte bry sig om att Sophie är likgiltig i 

frågan - och det är ju ändå henne han svärmar för. I detta fall verkar alltså killkompisarnas 

(gemenskapens), Håkans (familjens) och omvärldens ("normens") förväntningar på hur han 

ska bete sig och inte bete sig som kille, väga tyngre än kärleken. Sunes liv i övrigt kretsar 
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mycket kring tjejer och kärlek, men i detta fall står han alltså tillbaka för samhällets 

förväntningar på hur en kille i tioårsåldern bör och inte bör bete sig.  

       Att se på det som inte finns i bilden, kan ytterligare förstärka genusstereotyperna och det 

förväntade beteendet. Sophie har inte kort hår, hon leker inte med bilar, vapen eller tekniska 

mojänger - hon leker med dockor. Accentfärgen i hennes rum är inte blått, svart eller gult - det 

är rosa och lila. Hon springer inte omkring och leker krig - hon sitter snällt på sin säng och 

klär på sin docka. Hon är inte särskilt högljudd - hon är tystlåten och lugn. Det visas inte 

några tjejer som skrattar åt löpsedlarna - det är killar. Kan vi då tänka oss att samhället 

förväntar sig att det är värre när pojkar utforskar och överskrider gränsdragningen mellan 

feminint och maskulint, än när flickor gör det? Eller anses det vara "lika illa"? Hur skulle 

Sophie ha resonerat om tjejkompisarnas åsikter, om hon hade upptäckts med en bil i sin hand? 

Säkerligen hade hon inte blåst upp det till samma nivå som Sune. Hon hade antagligen inte 

ens reflekterat över det.  
 

7.5. Djupanalys av Kaspar i Nudådalen 
 

Avsnitt 19 

 

Avsnittet börjar som vanligt med vinjetten; bilder över ett vinterlandskap med jojk-liknande 

sång i bakgrunden. Berättaren (Shanti Roney) talar om att Kaspar (Axel Zuber) och Albert 

(Per Oscarsson) planerar att ha en "Kaspar och morfar-dag" tillsammans. Bilden klipps över 

till morfar, som ligger i en fåtölj och slappar. Kaspar är i full färd med att julpynta älghuvudet 

som hänger på väggen. Morfar understryker hur skönt det är med tystnad, och uppmanar 

Kaspar att passa på att njuta av tystnaden. Följande dag kommer nämligen morfars syster, 

Karin (Harriet Andersson). Morfar är uppenbarligen väldigt förtjust i lugn och ro och han 

njuter i fulla drag, där han ligger i sin fåtölj. Då knackar det på dörren. Morfar rycker till och 

muttrar något om avsaknaden av vettet hos folk. Det knackar ytterligare några gånger, sedan 

rycks dörren upp och Karin kliver in. Hon skrattar och är uppenbarligen glad över att vara 

framme. Hon går fram till Kaspar, som ser skeptisk ut. Karin börjar genast med sin namnlek; 

"varje gång man hälsar och säger sitt namn ska man komma på ett ord för varje bokstav i sitt 

namn", eftersom det är så bra för att frigöra fantasin. Hon kvittrar vidare om att det är roligare 

att leka namnleken när man är fler, därför är det så bra att hon har kommit. Sedan slänger hon 

sin kappa i famnen på Albert och utbrister "Ooooh, vad det är härligt att se er!". Albert ser 
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inte särskilt nöjd ut och slänger kappan på bordet bredvid sig. Karin klampar vidare in i 

stugan och säger att allt är sig likt. Så ser hon det pyntade älghuvudet på väggen och 

framhåller att det är bra med alternativa traditioner. Kaspar tar upp vargungen Fenris i famnen 

och Karin hånar honom inför morfar för att "Kaspar tror att det är en varg". Hon fortsätter in i 

köket, under kommentarer om att det luktar instängt och unket, och slänger upp köksfönstret. 

Albert menar att det blir kallt i huset, men Karin insisterar och säger att kroppar mår bäst i 

lägre temperaturer. Hon öppnar kylskåpet, kikar in och konstaterar att hon måste gå till 

affären.  

       Karin håller Kaspar i handen. De är på väg till affären genom snödrivorna. Hela vägen 

fram till affären pratar hon om hur viktigt det är med vitaminer och kritiserar Albert för att 

han inte ger Kaspar ordentlig mat. Vid affären släpper Kaspar hennes hand och går fram till 

trappans ledstång, sätter tungan mot det frusna järnet, som han av någon anledning alltid gör, 

trots att han vet att han fastnar. Karin går in för att hämta vatten. 

       Bakom disken sitter Atom-Ragnar (Johan Ulveson) och läser en tidning medan han äter 

pilsnerkorv. När Karin kommer in, hoppar han till och springer fram till henne. Hon ber 

honom om varmt vatten, varpå han först vrålar på sin assistent, Greger (Mikael Riesebeck), 

och sedan skyndar han in bakom affären. Han ställer sig framför spegeln och kammar håret, 

klappar in parfym och sprutar munvatten i munnen, medan han övar på vad han ska säga. Så 

går han tillbaka ut till Karin, tillsammans går de ut till Kaspar, som fortfarande sitter fast i 

järnstången med tungan. Atom-Ragnar häller det varma vattnet över Kaspars tunga så att den 

lossnar från stången. Han klappar honom på huvudet och säger "Kaspar. Kompis!" med en 

uppenbart tillgjord ton och möts av Kaspars skeptiska blick. Atom-Ragnar vänder sig sedan 

om för att presentera sig för Karin och börjar med namnleken, som Karin sedan även inbjuder 

Greger att delta i. De går in i affären och Karin plockar på sig grönsaker i mängder. Kaspar 

ger henne ett flingpaket med invändningen att det finns både B-vitaminer och järn i flingorna, 

men Karin punkterar förhoppningen med att det också finns 99 procent socker i dem och 

säger att "vi ska äta för att må bra". Hon går till den smilande Atom-Ragnar i kassan och 

plockar upp varorna. De småpratar om korv och det fantastiska i att vara vegetarian och Karin 

bjuder Atom-Ragnar på middag, medan Greger plockar varorna i påsar och ger till Kaspar.  

Bilden klipps till Karin som står i Alberts kök och lagar till olika grönsaker medan hon dansar 

omkring. Hon är klädd i en röd tröja och en rutig kjol. Bilden klipps igen, denna gång till 

Albert och Kaspar som sitter i någon form av skjul och besvärar sig över Karins besök och 

middagsplanerna med Atom-Ragnar. 

       Bilden klipps återigen, till Atom-Ragnar som stoppar munnen full med korv. Greger 
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undrar vad det ska vara bra för, han ska ju på middag och det är väl onödigt att bli mätt? 

Atom-Ragnar konstaterar att Greger är en idiot, det är ju det som är meningen. 

       Bildklipp till senare samma kväll, då Karin, Albert, Kaspar och Atom-Ragnar sitter vid 

middagsbordet. Karin uppmanar Albert att tänka på att Kaspar ska få i sig den energi han 

behöver; "vi blir ju vad vi äter". Albert säger att varken han eller Kaspar hade tänkt bli 

kaniner och låter Kaspar gå från bordet utan att ha tagit en tugga. Kaspar går till köksbänken 

och tittar ner i en burk full med mask, medan Karin serverar Atom-Ragnar mer maskrossallad. 

Atom-Ragnar ser besvärad ut, men tar en stor tugga ändå, trots att det krälar daggmaskar i 

salladen.  

       Bilden klipps till Kaspar som ligger i sängen med Fenris bredvid sig. Han tar fram sin 

tomtometer och drar ner pilen ett snäpp, eftersom han har dåligt samvete över att han inte vill 

att Karin ska vara där. Bilden klipps igen till Atom-Ragnar som står utanför fönstret och väser 

"Karin! Det är jag, Ragnar! Romantik, amour, gullunge, nykär, allvar, ros" och Albert som 

sticker ut huvudet genom fönstret. Atom-Ragnar ser i det närmaste skräckslagen ut och 

springer sin väg.   

 

       Utgående endast från detta avsnitt, är Kaspar naturligtvis huvudpersonen. Hans 

förändring består i att han går från att vara missnöjd och störd över att Karin är på besök, till 

att försöka tänka att han är glad över att hon är där.  

Kaspar är klen och lite blek, med mörkt rufsigt hår. Han grubblar mycket och får ganska lätt 

dåligt samvete, antagligen mycket på grund av sin tomtometer. Han funderar och resonerar 

djupt och länge inför varje gång han ska flytta pilen, och går igenom alla dagens händelser i 

huvudet, samt vilken del han själv haft i dem.  

Kaspar passar bäst in på Margareta Rönnbergs kategori "den nyfikne spejaren". Han är 

nyfiken och har hela tiden både ögon och öron på helspänn, särskilt när det gäller att 

observera kemin mellan Karin och Atom-Ragnar. 

       Skurken i detta avsnitt är, trots sina goda avsikter, ändå Karin. Hon skapar avsnittets 

konflikt, genom att storma in hos Albert och Kaspar och börja styra och ställa och envisas 

med att servera dem "levande föda". Dessutom bjuder hon Atom-Ragnar, som varken Albert 

eller Kaspar har särskilt mycket till övers för, på middag. Det är uppenbart att både Kaspar 

och Albert finner hennes intensiva sätt väldigt frustrerande och de blir båda märkbart 

irriterade på henne. Hon förstör deras "Kaspar och morfar-dag" och kritiserar Albert flertalet 

gånger för hans sätt att föda Kaspar.  

       Enligt Margareta Rönnberg passar Karin bäst in i rolltyperna "modern" och "den 
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självständiga (yrkes)kvinnan". Hon är omhändertagande och nära nog besatt av hälsa och 

vegetarisk mat, samtidigt som hon inte kuvar sig för varken Kaspar, Albert eller Atom-

Ragnar. Hon har dessutom vissa kännetecken som liknar dem för "häxan/horan", eftersom 

hon inte verkar ta större notis om varken Kaspars och Alberts mattraditioner eller deras 

preferenser gällande temperaturen i hemmet.  

       Albert är en barsk herre, som enligt Trine Breum, bäst skulle passa in på "närmaste 

relationen" som karaktär. Det är i samtalet mellan honom och Kaspar i skjulet som vi får veta, 

svart på vitt, att de båda är missnöjda med Karins visit och att de inte tycker om att Atom-

Ragnar ska komma på middag.  

       Enligt Margareta Rönnbergs kategoriseringar, passar Albert närmast in på "vitsmakaren", 

trots att han inte rättar sig efter auktoriteter. Tvärtom, motarbetar han de, ibland självutsedda 

auktoriteterna, vid varje givet tillfälle. I detta avsnitt, där Karin sveper in och tar över 

kontrollen, bekämpar Albert hennes nytagna herravälde genom ganska subtila manövrar; han 

morrar och grinar illa när Karin slänger sin jacka i hans famn och han låter Kaspar lämna 

middagsbordet utan att ha tagit en tugga av Karins salladsbuffé - vilket, av 

uppfostringstradition, inte är hur barn brukar uppfostras att bete sig vid matsammanhang.  
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8. Slutdiskussion 
 

Våra frågeställningar var följande: 

Hur framställs manligt och kvinnligt i SVT:s julkalendrar under fem årtionden? 

Hur många män respektive kvinnor finns i tidsperiodens julkalendrar överlag? Hur många 

finns i de enskilda kalendrarna?  

Vilken roll har männen respektive kvinnorna i tidsperiodens julkalendrar överlag? Vilken roll 

har de i de enskilda kalendrarna?  

Förändras detta – och i så fall hur – över tid? 

 

Vi har märkt en röd tråd genom de tio julkalendrar vi analyserat och det är den passiva, 

omhändertagande och snälla roll som flickor och kvinnor förutsätts ha. De kvinnliga 

karaktärerna som bryter mot den rollen blir betraktade som konstiga, hårda eller rent av onda. 

Som exempel har vi Lillan, flickan i Mysteriet på Greveholm, som intresserar sig mer för 

apparater och spöken än dockor och lugna lekar. Hennes mamma Astrid frågar i avsnitt fem 

varför Lillan inte kan vara som andra flickor. Lillans aktiva och ”maskulina” personlighet blir 

alltså ifrågasatt av hennes mamma som berättar att hon själv lekte affär och frisör när hon var 

liten. Lillan suckar och svarar: ”Så blev du ju fluortant också”. Gloria i Trolltider är modig 

som få men blir ändå ifrågasatt av Kotte när hon vill vara hjälte. I En riktig jul är Nordpolens 

duktigaste nissa Ettan Nilsson men det gör henne inte ödmjuk och god utan tvärtom stöddig 

och kall.  

       Ytterligare en sak vi märkt är att en ”dålig kvinna” ofta vägs upp av en ”bra kvinna”. En 

elak häxa vägs upp av en god fe, en grabbig flicka vägs upp av en feminin storasyster, en kall 

och skrytig tomtenissa vägs upp av en snäll och naiv. ”Dåliga män” däremot behöver ingen 

motpol, det finns ingen ”bra man” för varje misslyckad sådan. Den sluga och elaka Ville 

Vessla i Ture Sventon, privatdetektiv vägs inte upp av en godhjärtad antiskurk och de 

barnsliga och klantiga Albert och Herbert har inga duktiga och mogna kvinnor som tar hand 

om dem.  

       Dessa påståenden styrks av Margareta Rönnbergs feminina och maskulina rolltyper. Där 

finns det gott om ”dåliga kvinnor”, de är karltokiga, fåfänga, virriga eller rentav horor och 

häxor. De maskulina rollerna däremot rymmer inga klantar eller barnsliga antihjältar, där är 

det superhjältarna, vännerna och humoristerna som huserar. Detta innebar att vi i vissa fall 

fick "korsa gränserna" och använda vissa feminina rolltyper på maskulina karaktärer och 
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tvärtom. Något vi fann en aning problematiskt under forskningens gång var att det inte fanns 

en enda maskulin rolltyp som var korkad eller ondsint, vilket fanns inom de feminina 

karaktärerna. Detta blev problematiskt då flera av männen i julkalendrarna är stora barn, 

nästan på gränsen till mentalt handikappade stundvis. Albert i Albert och Herberts jul är ett 

exempel, Gubben i Teskedsgumman – gumman som blev liten som en tesked är ett annat. Det 

är också ytterst märkligt att Rönnbergs maskulina rolltyper inte rymmer några skurkar då de 

flesta skurkar faktiskt är män. Av sammanlagt 35 skurkar i de tio kalendrarna är 25 stycken 

manliga och endast tio stycken kvinnliga.  

       Nancy Chodorows teori om pojkars relationssvårigheter visade sig inte ligga långt borta 

från vårt analysresultat. Albert och Herberts jul från 1982 är ett lysande exempel. Herbert bor 

fortfarande hemma hos sin pappa i huset där han växte upp. Han är en ung man, kanske i 25-

30-årsåldern, som uppenbarligen har någon slags dröm om ett eget liv. Detta manifesterar han 

genom att på egen hand boka en singelresa till Fjällen, han bygger en "lägenhet" i huset och 

sätter in ett svängkors i hallen, allt för att få ett privatliv, samtidigt som han inte behöver 

lämna sin far. Det nämns aldrig att Herbert skulle ha någon flickvän, faktum är att kvinnor 

mycket sällan kommer på tal i det Karlssonska huset. Det är som att kvinnor inte riktigt 

existerar i deras lilla värld.  

       Här ser vi också en ganska tydlig maktrelation; den äldre generationen mot den yngre. I 

just detta fall är det en ständig kamp mellan de tu som pågår i avsnitt efter avsnitt. Den yngre 

generationen, alltså Herbert, är mer driven, ambitiös och påhittig, än vad den äldre 

generationen, Albert, är. Samtidigt verkar Albert ha nått toppen på vuxenstadiet och sakta 

degraderar sitt beteende tillbaka till det barnsliga stadiet igen. Låt oss till exempel titta lite på 

sättet Albert och Herbert driver med varandra; Herbert är mer fyndig och slug i sina spratt - i 

episoden med tomtetapeterna som ska upp i hallen använder sig Herbert av kulturella belägg, 

"så här gör de i Amerika". Han utnyttjar alltså sin fars okunnighet ganska hänsynslöst. Albert, 

å andra sidan, är enfaldig och han spelar istället på sonens skuldkänslor till stor del, 

exempelvis i avsnittet där han låtsas ha minnesförlust för att få Herbert att passa upp på 

honom.  

       Vi återgår till Nancy Chodorows påstående ovan och ser generellt på relationen mellan 

barnen och föräldrarna i kalendrarna. I Herkules Jonssons storverk (1969) verkar Herman 

närmast sin far, han ser upp till honom och byter självklart både kläder, verktyg och även 

vissa egenskaper med honom när de blir Herkules och Bara Jonsson. Även i Sunes jul från 

1991, är det Rudolf som Sune och Håkan gör saker tillsammans med. Vi får aldrig se till 

exempel Sune, Håkan och Karin göra någonting tillsammans; då är alltid Rudolf med, redo att 
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dela med sig av sina livserfarenheter.  

       I Kaspar i Nudådalen (2001) är morfar Albert Kaspars enda vuxna förebild i hemmet. 

Han ses inte umgås så nära med till exempel Lisas föräldrar och han är högst motvillig till att 

ens umgås med Karin i de avsnitten hon är med.  

       I Trolltider (1979) presenteras två förälder/barn-förhållanden; Ulrika, som främst ses i 

sällskap med sin mamma om föräldrarna är med, och Gorm och Kotte, som båda alltså är av 

manligt kön. Vi får inte reda på var Kottes mamma håller hus, eller om han ens har någon. I 

Ulrikas hus är det tydligen mamman som handlar, vilket vi får se i episoden när hon vimsar 

omkring i köket med sin inköpslista.  

Den enda verkligt drivande huvudkaraktären av kvinnligt kön, är Lillan i Mysteriet på 

Greveholm från 1996 och hon verkar vara närmast sin pappa, Leif. Hon börjar driva 

handlingen framåt redan i början, då hon bestämmer sig för att hjälpa sin pappa att flytta på 

satelliten, dock inte främst för att gagna hans karriär, utan för att Sveriges invånare ska sluta 

vara arga på honom.  

       Vad gäller maktrelationerna mellan män och kvinnor, verkar det fortfarande till stor del 

vara männen som har positionerna med "högre status" - däremot är det inte sällan kvinnorna 

de som i slutänden löser problemen. I Teskedsgumman (1967) är det Gubben som jobbar, han 

står alltså i ekonomisk maktposition och Gumman säger redan i första avsnittet att hon i 

princip känner sig som en dålig kvinna när hon inte får middagen på bordet i tid. Rent 

intellektuellt är Gumman däremot ganska överlägsen Gubben. Hon är påhittig och löser sina 

krympningsrelaterade problem själv, medan Gubben är ängslig och orolig för att hon ska 

lämna honom. Han verkar i det närmaste panikslagen inför tanken på att klara sig själv.  

Däremot finns det fler kvinnor med en passiv roll än det finns män. I Ture Sventon, 

privatdetektiv från 1989, utgörs de kvinnliga karaktärerna endast av passiva, väna "skuggor"; 

sekreterare, hemmafruar och hushållerskor är deras yrken. De bär alla klassiskt kvinnliga 

attribut; förkläden, klänningar och vackra frisyrer. De är omhändertagande, virkar, stickar och 

lagar middag. Männen i denna kalender är alla av "högre rang"; detektiver, direktörer, 

skurkbossar och handlare. Kvinnorna har ingen plats i den här världen, den tillhör definitivt 

männen. I de vuxnas värld i alla fall. 

       Bland barnen är det mer jämställt; av våra utvalda kalendrar står barn som huvudpersoner 

i fem av kalendrarna; Kaspar i Nudådalen, En riktig jul, Sunes jul, Mysteriet på Greveholm 

och Herkules Jonssons storverk, och i alla dessa kalendrar finns en vän av motsatt kön; 

Kaspar har Lisa, Sune har Sophie, Herman har Margaretha, Mila har Jocke och barnen i 

familjen Olsson har varandra. Ingen av dessa parter har större makt än den andra, utan de 
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tillåts vara rätt och slätt barn. Uppenbarligen är det i framställningen av vuxnas relationer som 

risken för reproduktion av samhällets snedvridna jämställdhet finns. Ett barn verkar vara lika 

mycket värt som ett annat barn, oberoende av kön, medan en man får ställa sig över en 

kvinna. Här kan vi tillämpa Liesbet van Zoonens teori om att socialisation är en process som 

kan pågå långt in i vuxenvärlden; barn ser hur barn framställs i relation till andra barn, men 

också hur vuxna framställs i relation till andra vuxna, beroende på kön. 

       Då vi gjorde vårt urval till forskningen bestämde vi oss för att studera julkalendrarna ur 

ett tidsperspektiv också, vi ville veta om könsrollerna och idealen ändrats sedan 60-talet och 

hur, eller om det ser ut idag som det gjorde för 40 år sedan.  

       Det vi konstaterat under analysarbetet är att de könsrelaterade maktrelationerna gått fram 

och tillbaka sedan Teskedsgumman 1967. Under 60-talet med Teskedsgumman och Herkules 

Jonssons storverk är gumman som blir liten som en tesked den mest drivande kvinnliga 

karaktären. Herkules har förvisso en mamma och en kompis – Margaretha – men ingen av 

dem är särskilt betydande för handlingen. Om vi då fokuserar på Teskedsgumman är hon helt 

klart en typisk hemmafru. Hon jobbar inte, hon passar upp på sin man, hon städar och lagar 

mat. Däremot är de ingen typisk kärnfamilj då de enligt vår vetskap inte har några barn. Det 

är bara gubben och gumman och hennes ganska virriga väninnor som springer hos dom stup i 

ett. Om vi hoppar 40 år framåt i tiden hamnar vi i En riktig jul hos Mila och hennes mamma. 

De lever inte heller i någon typisk kärnfamilj då Mila inte har någon pappa eller några syskon 

och den man som skulle kunna bli en fadersfigur vill Mila å det bestämdaste inte ha något 

med att göra. Milas mamma är dock ingen hemmafru men lever ändå upp till de vårdande 

egenskaper som gumman också besitter.  

       Under 70-talet var könsrollerna förklädda och män och kvinnor delade på uppgifterna. I 

Trolltider görs det ingen skillnad på flickor och pojkar, bortsett från sekvensen då Kotte 

ifrågasätter kvinnliga hjältar. I Fem myror är fler än fyra elefanter är Eva förvisso väldigt 

”kvinnlig” stundvis med vackra aftonklänningar och smycken men det är inget typiskt för 

hennes karaktär. Även om hon ofta klär sig i kjolar och linnen har hon ingen speciell plats 

som kvinna, hon delar de passiva och aktiva rollerna med Magnus och Brasse. Det finns 

ingen klar familjesituation i de två kalendrar från 70-talet vi analyserat. Eva, Magnus och 

Brasse är mer en liten grupp vänner än en familj och i Trolltider finns inte heller familjen 

med i bilden, även om Gorm är Kottes far. Den klassiska hierarkin inom en familj saknas där 

fadern är överhuvud, modern den ömma och mjuka och barnen de som ska ses efter och 

uppfostras. Vi ser alltså ingen tydlig hierarki eller maktstruktur varken vad gäller kön eller 

familj i 70-talskalendrarna.  
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       Under 80-talet märker vi att hemmafruidealet smugit sig tillbaka, trots det androgyna och 

fria under föregående årtionde. Albert och Herberts jul saknar helt kvinnor och i Ture 

Sventon, privatdetektiv är kvinnorna inte sällan tjänare, antingen i sekreterarform eller som 

hushållerskor. Dessutom är kvinnorna – som skrivits tidigare – återkommande av lägre rang 

än männen. Det arbete kvinnorna utför är menat att behaga andra män, det är alltså inte för 

dem själva eller för samhället de arbetar, och det är ju faktiskt jämförbart med det stereotypa 

hemmafruidealet som skulle vara behjälplig och anpassningsbar i hemmet.  

       Under 90-talet var det den lyckliga men lite tokiga kärnfamiljen som var idealet. Mamma 

pappa och tre barn, gärna av olika kön. I båda kalendrar från 90-talet, Sunes jul och Mysteriet 

på Greveholm är båda föräldrarna yrkesverksamma men vi märker en tydlig skillnad i vad 

mammorna och papporna jobbar med. Sunes mamma Karin är bibliotekarie och mamma 

Astrid som bor på Greveholm är ”fluortant”. Båda två har med andra ord ganska typiskt 

kvinnliga arbeten och dessutom jobbar de mycket med barn; Karin tar emot skolklasser på 

biblioteket och Astrid ordinerar tandställningar åt barnen i skolan. Papporna Rudolf och Leif 

däremot jobbar med stereotypt manliga yrken; Leif är forskare och Rudolf jobbar på kontor, 

men inte som sekreterare utan med viktiga papper och telefonsamtal från andra länder. Exakt 

vad Rudolfs arbetsuppgifter är får vi inte veta men det är tydligt att jobbet han utför är 

betydelsefullt.  

       Så landar vi till slut på 2000-talet där vi får bekanta oss med Kaspar i Nudådalen och En 

riktig jul. Som vi nämnt innan lägger vi märke till en likhet i bristen på den klassiska 

kärnfamiljen hos vår första och sista julkalender: Teskedsgumman och En riktig jul. Dessutom 

hittar vi åter bristen på kärnfamilj och framförallt kvinnor i Nudådalen. Kaspar bor med sin 

morfar och den enda feminina karaktär han umgås med är i princip hans vän Lisa.  

     Alltså, det vi kan enas om är att familjesituationen förändras fram och sedan tillbaka under 

årens gång och störst skillnad ser vi mellan 90- och 00-talet. Då går vi från kärnfamiljen till 

splittrade hem och ensamma barn. Mansrollen hoppar från barnslig till auktoritär, från den 

virriga och osäkra gubben i Teskedsgumman till den starka och bestämda Albert i Kaspar i 

Nudådalen. Kvinnorollen däremot följer en ganska rak bana genom serierna, den är till stor 

del passiv och mjäkig eller färgstark men virrig. Det tydligaste ser vi dock i kvinnornas 

förhållande till hemmet och då framförallt köket. Den i princip enda gången en man tar sig an 

kökssysslorna är när pappa Rudolf i Sunes jul ska koka knäck och då slutar det i katastrof. 

Även om Kaspar bara bor med sin morfar får vi inte se Albert stå i köket och laga mat eller 

dammsuga, enda gången det blir riktig ”action” i köket är när Alberts syster Karin kommer 

och hälsar på.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 
 

Detta ämne är inte på långa vägar genomforskat. Tvärtom finns det mycket som behöver 

utredas fortfarande. På grund av tidspress, hade vi inte möjlighet att genomföra intervjuer 

med kalendrarnas skapare just nu, trots att det hade varit intressant. Hur tänkte de i 

skapandeprocessen av könsstereotyperna? Behöver man tänka på någonting specifikt när man 

skriver manus till ett barnprogram? Har det någon betydelse för manusutformningen att 

julkalendern är en så starkt rotad tradition inom svensk populärkultur? 

       Ett annat perspektiv är queerteorin och hetronormativiteten. Julkalendrarna kan med 

fördel alltså även analyseras utifrån dessa perspektiv; med den heterosexuelle, vite mannen 

som norm och övriga karaktärer i relation till denne. Vi har även diskuterat runt ämnet 

etnicitet och funderat på hur vi skulle kunna analysera och forska kring julkalendrarna utifrån 

ett mångkulturellt perspektiv. Sverige har varit i ständig rörelse och förändring de senaste 

årtiondena men den svenska familjen i julkalendrarna är fortfarande etniskt svensk.  

Vad gäller litteraturen i den fortsatta forskningen vore det intressant att titta närmare på Tiina 

Rosenbergs Queerfeministisk agenda (Atlas 2006), Fanny Ambjörnssons Vad är queer? 

(Natur & Kultur 2006) och Judith Butler som skrivit många böcker i ämnet.  
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Bilaga 1 

Statistisk tabell 
 

Teskedsgumman – Gumman som blev liten som en tesked (1967) 

Antal karaktärer: 29 

Varav kvinnliga: 17 

Varav manliga: 12 

Antal huvudpersoner: 2 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 1 

Antal hjältar: 2 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 6 

Varav kvinnliga: 3 

Varav manliga: 3 

 

Herkules Jonssons storverk (1969) 

Antal karaktärer: 19 

Varav kvinnliga: 8 

Varav manliga: 11 

Antal huvudpersoner: 2 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 2 

Antal hjältar: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 9 

Varav kvinnliga: 2 

Varav manliga: 7 
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Fem myror är fler än fyra elefanter (1977) 

Antal karaktärer: 3 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 2 

Antal huvudpersoner: 3 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 2 

Antal hjältar: 0 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 0 

Antal skurkar: 0 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 0 

 

Trolltider (1979) 

Antal karaktärer: 11 

Varav kvinnliga: 7 

Varav manliga: 4 

Antal huvudpersoner: 3 

Varav kvinnliga: 2 

Varav manliga: 1 

Antal hjältar: 5 

Varav kvinnliga: 4 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 2 

Varav kvinnliga: 2 

Varav manliga: 0 
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Albert och Herberts jul (1982) 

Antal karaktärer: 2 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 2 

Antal huvudpersoner: 2 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 2 

Antal hjältar: 0 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 0 

Antal skurkar: 0 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga:  

 

Ture Sventon, privatdetektiv (1989) 

Antal karaktärer: 18 

Varav kvinnliga: 9 

Varav manliga: 9 

Antal huvudpersoner: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal hjältar: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 4 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 4 
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Sunes jul (1991) 

Antal karaktärer: 20 

Varav kvinnliga: 9 

Varav manliga: 11 

Antal huvudpersoner: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal hjältar: 2 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 6 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 5 

 

Mysteriet på Greveholm (1996) 

Antal karaktärer: 14 

Varav kvinnliga: 5 

Varav manliga: 9 

Antal huvudpersoner: 4 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 3 

Antal hjältar: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 3 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 3 
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Kaspar i Nudådalen (2001) 

Antal karaktärer: 12 

Varav kvinnliga: 6 

Varav manliga: 6 

Antal huvudpersoner: 2 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 1 

Antal hjältar: 1 

Varav kvinnliga: 0 

Varav manliga: 1 

Antal skurkar: 3 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 2 

 

En riktig jul (2007) 

Antal karaktärer: 10 

Varav kvinnliga: 6 

Varav manliga: 4 

Antal huvudpersoner: 2 

Varav kvinnliga: 2 

Varav manliga: 0 

Antal hjältar: 1 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 0 

Antal skurkar: 2 

Varav kvinnliga: 1 

Varav manliga: 1 
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Bilaga 2 
Empiri och analys 
 

Teskedsgumman – gumman som blev liten som en tesked (1967) 

Teskedsgumman är den äldsta julkalendern som har getts ut på DVD. Serien är svartvit och 

huvudrollerna spelas av Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Till skillnad från de 

övriga julkalendrarna, har denna bara 22 avsnitt, på grund av att det första avsnittet sändes 

den 3 december. Handlingen utspelar sig främst i Teskedsgummans kök och går i stort sett ut 

på att Gumman i tid och otid blir liten som en tesked, men ändå lyckas ta sig ur knepiga 

situationer. Förutom Gumman och Gubben, finns ett antal återkommande karaktärer, som till 

exempel Greta Westerlund, spelad av och Teskedsgummans syster, som spelas av Inga Gill, 

men även några enstaka karaktärer som är unika för avsnitten.  

Gubben jobbar hela dagarna, och Gumman är hemmafru, ständigt iklädd det klassiska 

hemmafruattributet, förklädet. Gumman är ambivalent i sin roll gentemot Gubben; ena 

sekunden bannar hon sig själv för att hon inte lyckats få maten på bordet i tid, och nästa 

sekund struntar hon i hans "behov". Hon är på intet sätt kuvad, utan verkar passa upp på sin 

Gubbe av ren omtanke. Hon besitter en hel del av de klassiskt "feminina" karaktärsdragen; 

hon bakar, lagar mat, städar, har bra hand med barn, samtidigt som hon är självständig. 

Förutom ur en rent ekonomisk synvinkel, verkar hon inte särskilt beroende av Gubben. Han 

oroar sig för henne, men är inte särskilt beskyddande rent praktiskt.  

Gubben å andra sidan, är inte särskilt stereotypt manlig. Han beter sig mer som ett barn, och 

blir orolig och näst intill panikslagen när han inte hittar Gumman. Dock verkar han inte 

speciellt orolig för utebliven städning eller matlagning, utan att hon ska ha gått ifrån honom. I 

det stora hela verkar Gubben väldigt tillfreds med sin Gumma.  

Hela julkalendern är ganska samhällsbildande, ur vissa synvinklar. Som exempel, får tittarna 

lära sig att inte döma, förrän alla fakta är presenterade. I avsnitt 17, berättar Gumman att hon 

är tvärarg på sin Gubbe, eftersom han har spelat bort både vantar och vigselring på tombola. 

När Gumman sedan ventilerar sin ilska genom att städa, hittar hon både vantarna och 

vigselringen under skåpet. Då får hon först dåligt samvete, men saknar sedan ilskan; "man 

städar bäst när man är arg".   

Enligt Margareta Rönnbergs (1997) klassificeringar, växlar Teskedsgumman mellan tre olika 

rolltyper; "modern", "den självständiga (yrkes)kvinnan" och "hönshjärnan/huskorset". Hon 

besitter en del av de omhändertagande egenskaper som kännetecknar "modern", men hon är 
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aktiv, ironisk, påhittig och intelligent, vilket även gör att hon passar in i kategorin "den 

självständiga (yrkes)kvinnan". Samtidigt är hon också virrig och tjatig, vilket kännetecknar 

"hönshjärnan/huskorset".  

Gubben är svårare att sätta in i Margareta Rönnbergs könsrollsmallar. Han närmar sig 

"vännen/hjälparen", eftersom han vill hjälpa och ta hand om sin Gumma. Däremot saknar han 

egenskapen att vara konstant pålitlig, mycket beroende på att han själv också är lite virrig och 

osjälvständig.  

 

Herkules Jonssons storverk (1969) 

Herman Jonsson (James Dickson) är sju år gammal och bor med sin mamma och pappa, Ann-

Sofi och Olle Jonsson, spelade av Gun Holmqvist och Tage Danielsson. Ann-Sofi är 

sekreterare och Olle jobbar på en verkstad. Olle är en sådan där pappa som aldrig har tid att 

leka, och när han väl leker med Herman måste allt gå så snabbt. Ann-Sofi har en 

trollspöpenna och vid en stenografiutmaning, råkar Olle och Herman av misstag diktera en 

trollformel, som gör att Herman blir hjälten "Herkules", som klarar allt, och pappa Olle blir 

sjuårige jättebebisen Bara Jonsson. Precis som sagornas Herkules, klarar Herkules Jonsson 

tolv stora och små verk.  

Herkules Jonsson är bestämd, handlingskraftig och smart. När Herman förvandlas till 

Herkules, får han per automatik även pappa Olles verktygsoverall, där vissa av verktygen 

kommer till användning i storverken. Herkules följer Margareta Rönnbergs (1997) definition 

av "pojkroller", då Herkules karaktär kan knytas an till både "ensamvargen", 

"polisen/sheriffen", "vännen/hjälparen" och "vitsmakaren". För de feminina tittarna finns 

dock inte många roller att identifiera sig med, förutom Ann-Sofi, som är den pålitliga, 

omtänksamma modern.  

Hur hade då detta fungerat om Herman/Herkules var en flicka? För det första hade rollbytet 

inneburit vissa problem, då en flicka med största säkerhet inte skulle kunna byta roller med 

sin pappa, utan då hellre med sin mamma. Modern i den här julkalendern, har inga aktiva och 

fysiska attribut på samma sätt som pappa Olle har. Det enda fysiska attribut hon egentligen 

har är förklädet som hon har på sig i vissa scener. Förvisso är pennan i hennes ägo, men den 

kan knappast ses som ett klassiskt modersattribut. Ann-Sofis roll är visserligen drivande, 

eftersom det är hon som trollar, men förutom det är hon mestadels passiv. Hon har ingen 

auktoritet, hon går med på att mästras av Herkules. 
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Fem myror är fler än fyra elefanter (1977) 

Ett pedagogiskt program i utbildningssyfte. Serien innehåller dels sketcher om bokstäver och 

siffror, dels inslag med ramsor, räkneövningar, gåtor och tecknade djur. Vi har bestämt oss för 

att inte analysera mer än de sketcher där Magnus Härenstam, Brasse Brännström och Eva 

Remaeus medverkar. Förutom att tittarna får lära sig siffror och bokstäver, får de även lära sig 

riktningar och grundläggande allmänbildning, som till exempel ”där är där där man inte är, 

här är här där man är”. 

Vi upplever Brasse som det obildade, naiva ”barnet”, som varken kan läsa, räkna eller skriva. 

Magnus är den ”lillgamla”, en besserwisser som gärna retar och suckar åt Brasses okunskap. 

Eva å andra sidan, är ofta den som utbildar både Magnus och Brasse. Hennes roll skiftar dock 

en del sketcherna emellan och hon pendlar mellan att bara vara ett kuttersmycke, med vackra, 

åtsmitande långklänningar och fjäderboa, till att vara den aktiva, handlingskraftiga 

modersgestalten. Både Magnus och Brasse verkar hysa ömma känslor för Eva, även om 

känslorna ibland verkar gränsa till syskonkärlek, alternativt tillgivenhet barn och moder 

emellan. 

Brasse har i stort sett samma roll i alla sketcher; den spralliga och busiga, emedan Eva och 

Magnus till viss mån skiftar roller sinsemellan; ibland är Magnus den förnuftiga storebrodern, 

och ibland är Eva den kloka storasystern/modern. I sketcher där det finns en sakkunnig eller 

expert, turas Magnus och Eva om att besätta den rollen. 

När det gäller kläderna, har Magnus och Brasse på sig i princip samma kläder under hela 

serien, med undantag för när det till exempel spelas fotboll eller simmas. Eva, däremot, har 

nya kläder, främst kjolar och klänningar, i varje sketch. 

Margareta Rönnbergs (1997) kategoriseringar föreslår att Eva pendlar mellan att vara delar ur 

"skönheten", "modern", "den självständiga (yrkes)kvinnan" och faktiskt också "häxan/horan". 

Detta beror på att allt är uppdelat i kortare sketcher, där hon spelar allt från skurk till forskare. 

I vissa sketcher får hon stå bredvid händelserna och vara söt, till exempel i scenen om 

frågesporten, då hon endast poserar iförd en vackra, åtsmitande klänning. I andra sketcher är 

hon den omhändertagande "modern", som håller ihop gemenskapen i den lilla gruppen. 

Däremot förminskar hon inte sig själv för Magnus och Brasses vinning. Hon besitter 

egenskaper som påhittighet och intelligens, samtidigt som hon är vacker på ett mer vuxet sätt, 

vilket kännetecknar "den självständiga (yrkes)kvinnan". Slutligen finns det en sketch där hon 

spelar tjuv, och i slutet förför ägaren till siffran hon stal. Margareta Rönnberg beskriver 

"horan/häxan" som självupptagen, kall, förförisk och slug, vilket i viss mån passar in på denna 

karaktär.  
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Magnus passar, efter samma kategoriseringsmall, främst in i "polisen/sheriffen", men även 

"den nyfikne spejaren". Magnus sätter dagordningen för vad som är samhällets lag, trots att 

han ändå verkar utifrån sitt eget bästa. Maktsymbolen i detta fall är läs- och skrivkunnigheten, 

och till viss del även hans övriga klädsel, med hatten och kostymen. Att han närmar sig Eva 

och är intresserad av henne, gör honom delvis även till "den nyfikne spejaren", som enligt 

Margareta Rönnberg, bör vara nyfiken på det motsatta könet och vuxenvärlden. Dessutom 

avgränsar han sig mot småbarnsvärlden, genom att ta avstånd från Brasses okunnighet.  

Brasse sällar sig till kategorin "vitsmakaren", som tar sig runt sin analfabetism med hjälp av 

små knep. Dessutom har han sitt stående inslag, Lattjo Lajban-lådan, där han brädar Magnus 

och Eva med sina finurliga förklaringar på vilket av fyra uppställda djur som ska bort.  

 

Trolltider (1979) 

Trolltider handlar om småtroll, bergatroll, häxor, feer, vättar och människor. I Gläntan bor 

Tova (Birgitta Andersson), Kotte (Ted Åström) och Gorm (Stig Järrel). Tovas syster Kleva 

(Eva Rydberg) bor också där i vanliga fall, men när julkalendern börjar är Kleva ute i stora 

världen och uppträder. Människorna tror inte på trollen och därför kan trollen leva i fred för 

de stora. Det finns dock en människa, barnet Ulrika (Pernilla Glaser), som tror på trollen och 

kan se dem. December månad är stressig för de små trollen, de ska baka solbröd, brygga 

solbrygd och förbereda för julen. Till hjälp har de häxan Mara (Lena-Pia Bernhardsson) och 

fen Dora-Bella (Siw Malmkvist), den ena jätteelak och den andra jättesnäll. Den femte 

december kommer Kleva hem till Gläntan. Eftersom hon blivit känd i stora världen har hon 

bytt namn till Gloria. Hennes lillasyster Tova har också fått ett nytt namn och heter nu istället 

Daisy. Gloria tycker inte att det är någon ordning på Mara och Dora-Bella och med hjälp av 

en trollformel byter hon plats på dem: den elaka häxan Mara blir den lata fen Dora och den 

goda fen Dora-Bella blir den skvallriga häxan Mara-Bella.  

Vätten (Håkan Serner) bor under människornas hus. Han är deras "hustomte" och hjälper dem 

med allt de inte kommer ihåg själva. Han är även den som ser till att småtrollen i Gläntan 

kommer igång med sina sysslor. Vätten har en osynlighetsluva som, när han vrider på den, 

gör honom osynlig. Vätten är snäll och rättvis men ganska butter. Han är helt klädd i grått. 

Tova, eller Daisy som hon byter namn till, är ett snällt och virrigt småtroll. Hon tycker om att 

laga mat men är jättedålig på det och hon bor i en gammal väska som hon inrett med bland 

annat kapsyler, kammar och en sko. Förutom häxan och fen är Daisy den som genomgår den 

största förvandlingen under kalendern. Hon är egentligen jätterädd för människorna men 

trotsar sin rädsla och beger sig till människornas hus på luciamorgonen för att kunna rädda sin 
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förtrollade syster. Det är även Daisy som blir tillfångatagen av det stora Bergatrollet. 

Bergatrollet är vaken vart sjuhundrade år och lockar till sig småtroll genom speglar. När 

speglarna viskar till Daisy att hon är vacker pyntar hon sig och sätter vackra band i håret och 

både Gloria och Kotte tycker hon är larvig som bara bryr sig om sitt utseende.  

Enligt Margareta Rönnbergs (1997) kategoriseringar, passar Daisy in på rolltypen "modern" i 

kombination med "den fogliga flickan", men också på "hönsjhjärnan/huskorset" till viss del. 

Hon är omhändertagande, hjälpsam och omtyckt men ängslig. Däremot saknar hon i viss mån 

självständighet och hon behöver räddas av Kotte, samtidigt som hon ofta klagar och skäller på 

honom. 

Kleva, eller Gloria, är det modiga och tuffa småtrollet som inte är rädd för att bli rädd. När 

hon kommer hem till Gläntan från den stora världen har hon med sig glitter, guld och godis 

som hon "lånat" från människorna. Hon tycker inte att det är någon ordning på Mara och 

Dora-Bella och under bryggandet av solbrygden förtrollar hon dem. Gloria är den som på ett 

sätt är en hjälte men som samtidigt är lite skurkaktig. I ett avsnitt stjäl Mara allt godis som 

Gloria tagit med sig hem och för att kunna stjäla tillbaka det "lånar" hon Vättens 

osynlighetsluva men till alla andra säger hon att det är hon själv som har stickat den.  

Margareta Rönnbergs (1997) rolltyp "den självständiga (yrkes)kvinnan" passar bäst in på 

Gloria. Hon är aktiv, påhittig, ironisk, intelligent och mer eller mindre ansvarsfull.  

Kotte är kompis till Gloria och Daisy och han är så fruktansvärt kär i den vackra och snälla 

Dora-Bella. Kotte föreställer mest ett barn, han leker med en leksaksgroda och älskar 

lysmaskar men ändå är det Kotte flickorna ropar på när de vill ha hjälp att laga saker som 

Mara förstört. Kotte har en föreställning om att det är pojkar som är hjältar och flickor är 

prinsessor ska ska räddas, dock blir han tillrättavisad av Gloria som säger att flickor visst kan 

vara hjältar.  

Enligt Margareta Rönnberg (1997), är Kotte en kombination av "vännen/hjälparen" och den 

feminina rolltypen "bruden". Han är visserligen hjälpsam, men hjälpsamheten grundar sig inte 

så mycket i omtanke, som i den egna personliga vinningen; att imponera på Dora-Bella. Han 

har ständigt Dora-Bella i tankarna och söker trygghet hos henne.  

Gorm är Kottes pappa och den som mest lever upp till den stereotypa mannen. Han är envis 

och tjurig och kan aldrig erkänna att han har fel. Han insisterar på att alla ska följa hans 

principer, men han ändrar sig sedan tvärt när riktlinjerna inte passar honom längre. Gorm är 

maktmästare i stubben och ansvarar för nycklarna och rullarna med trollformler och sagor 

från människornas värld. 

Margareta Rönnbergs (1997) rolltyper föreslår att Gorm är "polisen/sheriffen". Han är 
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maktmästare i Gläntan och maktsymbolen är hans nyckelknippa. Han försöker upprätthålla 

ordning och reda med hjälp av sina egna principer, och han blir förbittrad både en och två 

gånger när småtrollen vandrar in i stubben utan att be honom om nyckeln.  

Mara är häxan och hon bor uppe i bergen. Som färdmedel har hon en cykel och en kvast och 

hon har alltid en flock kråkor efter sig. Mara är elak mest hela tiden och hon tycker det är 

jätteroligt att förstöra för alla andra, men vi kan se ett behov av samhörighet hos henne. Hon 

kan till viss del likställas med ett barn som har dåliga hemförhållanden, som i sin tur agerar ut 

sin frustation över sitt utanförskap genom att mobba andra barn. Mara blir avundsjuk när 

Kotte tycker att Dora-Bella är söt och snäll men ändå är hon bara elak och dum. Mara har en 

svart kappa och en häxhatt på sig och hon har grått stripigt hår. Maras huvudfiende är Dora-

Bella, de är verkligen varandras antiteser.  

När Gloria har förvandlat Mara och Dora-Bella blir Mara fen Dora. Först är hon förtvivlad 

över att inte få bo i sitt berg med sina kråkor men efter ett tag finner hon sig i sin nya roll. 

Hon blir en ganska elak fe tillsammans med den nya häxan och i ett avsnitt hämnas de på 

Gloria genom att förtrolla henne. Dora är en väldigt lat fe, det enda hon vill göra är att ligga 

och vila och äta fågelfrön. När Bergatrollet har tagit Daisy bestämmer trollen i Gläntan att 

häxan och fen måste bli sina rätta jag igen för att kunna rädda Daisy. Innan Dora och Mara-

Bella blir sina riktiga jag igen säger Dora att hon börjat vänja sig vid att vara fe och att det har 

varit ganska roligt att vara snäll för en gångs skull, det var inte så kul att bara vara elak hela 

tiden. När Mara blivit sig själv igen är hon fortfarande den retliga häxan men en snällare 

sådan. Till exempel räddar hon trollen i Gläntan när de drabbas av en katastrof. 

Enligt Margareta Rönnbergs (1997) kategorisering, är Mara närmast "häxan/horan". Mara är 

självupptagen och hänsynslös, dock skymtar det ensamhet bakom hennes elaka fasad. När 

Dora-Bella och Mara förvandlas till Dora och Mara-Bella, håller båda karaktärerna sig i 

området "häxan/horan". Båda är okamratliga, Dora blir en skvallertacka och Mara-Bella blir 

fruktansvärt lat.  

Dora-Bella är vacker och vän och alldeles för snäll. Hon vill aldrig tro illa om någon och vill 

inte bli indragen i bråk. Dora-Bella bor i fe-gläntan och har hand om skogens alla smådjur 

som hon matar och sjunger nattvisor för. Hon har en lång och vacker ljus klänning med glitter 

och en stjärna i sitt lockiga ljusa hår. Hon tar sig fram på ett löv och har en flock småfåglar i 

följe. När Dora-Bella blir förtrollad förvandlas hon till häxan Mara-Bella, en riktig 

skvallertacka som alltid lägger näsan i blöt och sprider rykten. När de ska förvandlas tillbaka 

till sig själva tycker även Mara-Bella att det varit ganska lärorikt att vara häxa ett tag. Hon var 

trött på att alltid vara snäll och god och tyckte det var ganska roligt att vara lite elak.  
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Margareta Rönnbergs (1997) kategorisering föreslår att Dora-Bella är "den fogliga flickan", 

då hon vill vara alla till lags, hon är orolig men ändå alltid glad och snäll. "Den fogliga 

flickan" förutsätter egentligen att hon underordnar sig auktoriteter, men i det här fallet finns 

inga sådana. Hade det däremot funnits någon auktoritet att tala om, är det inte omöjligt att hon 

hade rättat sig i ledet.  

I stora berget bor det stora Bergatrollet (Sigge Fürst). Han har sovit i sju hundra år och är 

äldre än alla andra troll. Ingen har någonsin sett honom eftersom han har sovit hela deras liv 

men de vet att han är farlig och att han ska vakna innan jul.  

I själva verket är Bergatrollet snäll, han är ensam i berget och vill bara ha sällskap. Därför 

lockar han till sig Daisy, hon får uppträda och sjunga för honom. Bergatrollet har mycket 

skägg och långt ljust hår med ädelstenar i och han har lätt till gråten när han blir ledsen. Han 

refererar till sig själv som "Stora snälla trollet". 

Då Bergatrollets roll är så pass liten, är det svårt att få grepp om honom men han närmar sig 

ändå "den nyfikne spejaren", alternativt "ensamvargen" enligt Margareta Rönnbergs (1997) 

klassificering. Han använder sig av speglar för att locka till sig småtrollen - Margareta 

Rönnberg beskriver "ensamvargen" som innehavare av bland annat magiska hjälpmedel för 

att underlätta sin vardag. Han är själv medveten om att han inte bara kan klampa in i Gläntan 

och automatiskt bli kompis med alla invånare, därför använder han sig av sina magiska 

kunskaper för att få en inblick och vänskap. Att han sätter Daisy i en bur beror inte på elakhet, 

han är helt enkelt rädd för att hon ska lämna honom.  

Alla småtroll är androgyna, det finns inte en kjol eller en urringning så långt ögat kan nå. Det 

är endast Gloria som pyntar sig med glitter, men det ska symbolisera att hon är världsvan; hon 

har besökt människorna och glittret är därmed ett människoattribut, snarare än ett feminint 

attribut.  

Människobarnet Ulrika är den enda människan som tror på trollen. Hon kan se dem och hon 

blir ledsen på sin mamma när hon kallar trollen för "låtsasgubbar". Ska en av Margareta 

Rönnbergs (1997) rolltyper appliceras på Ulrika, bör det nästan vara den maskulina rollen 

"den nyfikne spejaren", då hon är den utomstående som mest närmar sig småtrollen och deras 

värld. Dock ser vi att Ulrikas viktigaste funktion är att ge barn i allmänhet status och 

trovärdighet. Hon berättigar barns fantasi och stimulerar den även i viss utsträckning. 

 

Albert och Herberts jul (1982) 

Albert Karlsson (Sten-Åke Cederhök) är en gammal skrothandlare, som bor i en stuga i 

Göteborgsområdet, tillsammans med sin vuxne son, Herbert Karlsson (Tomas von Brömssen). 
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Albert är en klassisk gammal man, som vill ha allting traditionsenligt och konservativt. 

Herbert, å andra sidan, är framåt, nytänkande och föränderlig. Julkalendern handlar i stort sett 

om Alberts kamp för det traditionella och Herberts kamp för det unga, nya.  

Albert framställs som lite mindre intelligent än sin son och beter sig mer som ett barn än som 

en vuxen man. Albert verkar tro att det är han som tar hand om Herbert, fastän det i själva 

verket är tvärtom. Stugan de bor i är stökig och i ett avsnitt påpekar Herbert att de inte har 

renoverat eller städat på hur många år som helst. Ingen av dem verkar dock vilja ta tag i 

renoveringsarbetet, eller för den delen något arbete alls. Det enda som får initiativrikedomen 

att flamma upp är när det gäller julpyntet. 

Båda karaktärerna är klädda i väldigt färglösa kläder och har huvudbonader. Albert fru, 

Herberts mamma, omnämns endast ett fåtal gånger och i övrigt finns inga nämnvärda 

kvinnliga karaktärer. Hästen Herkules är karaktärernas närmaste relation.  

Enligt Margareta Rönnberg (1997) faller Herbert in i kategorierna "vitsmakaren" och "den 

nyfikne spejaren", eftersom han både är finurlig och påhittig när det gäller otyg riktade mot 

Albert, samtidigt som han, av någon anledning, är ovillig att flytta hemifrån, trots att han 

uppenbarligen irriterar sig på sin far.  

Albert, däremot, är svårare att kategorisera efter Rönnbergs klassificeringar. Karaktären 

närmar sig "polisen/sheriffen", fast lätt modifierat med samhället utbytt mot hemmet.  

Hade karaktärerna bytts ut till kvinnor, hade nog serien förändrats rejält i vissa avseenden. 

Med stöd av Margareta Rönnberg (1997) har vi svårt att föreställa oss att två kvinnor med 

samma egenskaper som Albert och Herbert skulle framställas i en tv-produktion. Hade Albert 

bytts ut till en kvinna, hade hon närmast fallit i kategorin "huskors/hönshjärna", men denna 

kategori står i beroende till en man som hon behöver räddas av, samtidigt som hon ställer till 

det för honom och skäller på honom. Dessutom skriver Margareta Rönnberg att många flickor 

upplever rolltypen som både rolig och skrämmande och ser rollen som någonting de inte vill 

bli. Vi har dock svårt att se att pojkar skulle uppfatta karaktären Albert som skrämmande.  

En kvinnlig version av Herberts karaktär, å sin sida, har mest gemensamt med kännetecknen 

för "den självständiga (yrkes)kvinnan", då han är ironisk och mer vuxen än sin pappa. 

Däremot finns det flera av dessa karaktärsdrag som inte stämmer in på honom. Hade Herberts 

karaktär bytts ut mot den kvinnliga versionen av "den självständiga (yrkes)kvinnan" är det 

föga troligt att hon hade bott kvar hos sin pappa, då hon, enligt Margareta Rönnberg, bör ha 

god ekonomi, ett bra jobb och ett eget liv.  
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Ture Sventon, privatdetektiv (1989) 

Ture Sventon (Helge Skoog) är en privatdetektiv med kontor i Stockholm. Han har vissa 

uttalssvårigheter när det kommer till bokstaven "S", men bara ibland. Han har en anställd, 

fröken Jansson (Lena Nyman), vars huvudsakliga uppgift är att svara i telefon, köpa semlor 

och virka. När julkalendern börjar, är Ture Sventon en relativt okänd detektiv och den enda 

som vet att han är världens bästa privatdetektiv är han själv. Så får han påhälsning av en äldre 

dam, fröken Fredrika Fredriksson (Inga Gill), vars skyddslingar, Jan och Kristina Hjortron 

(Niklas Agaton och Malin Toverud), har blivit trakasserade av en mystisk man. Fredrika 

Fredriksson och hennes syster Sigfrid (Lena Söderblom), har även mottagit ett hotbrev från 

skurken Ville Vessla (Johan Ulveson). Ture Sventon åtar sig fallet och resten av julkalenderns 

händelser cirkulerar kring Sventons försök att fånga Ville Vessla. Till skillnad från de övriga 

julkalendrarna, är denna uppdelad i fyra långfilmer, vilket gjorde det svårt att se den naturliga 

segmenteringen. Filmerna är cirka 100 minuter långa. 

Ture Sventon är en listig man i rutig kostym, med ett stereotypt manligt yrke. Dock verkar 

han inte ha några manlighetskomplex, då han utan vidare klär ut sig till kvinna eller barn för 

att fånga skurkar. Dock väljer han att klä ut sig till en kvinnlig städerska, istället för till 

exempel en affärskvinna eller dylikt. I sin relation till barnen, tenderar han växla mellan att 

vara lekfull och avvisande. Han saknar mustasch och eget skägg, dock bär han konstant ett av 

de manligaste attributen som finns i klädväg - kostymen.  

Enligt Margareta Rönnbergs (1997) kategorisering, är Ture Sventon en kombination av 

"ensamvargen", "polisen/sheriffen" och "den hemlige Fantomen/räddaren i 

nöden/superhjälten". Han klarar av sina uppdrag främst med hjälp av sin egen klurighet och 

ibland även barn. Hans motiv är dels att fånga förbrytare och upprätthålla samhällets lag och 

ordning, men också att bli erkänd som "den bästa privatdetektiven någonsin". Hans 

"maktsymbol" är förstoringsglaset och hans förklädnader består främst i olika lösskägg.  

Fröken Jansson är Ture Sventons sekreterare. Hennes uppgift verkar främst vara att på olika 

sätt underlätta Sventons liv. Hennes karaktär är stereotypt kvinnlig, speciellt med det 

konstanta virkandet. Hon passar, enligt Margareta Rönnbergs (1997), främst in i rolltypen 

"modern", då hon är omtänksam, beskyddande och närmast tänker på andra före sig själv. 

Modifikationerna gällande hennes revir, är att kontoret är hemmet och Ture Sventon är 

hennes familj.  

Ville Vessla är den bestående skurken, som julkalendern igenom gäckar Ture Sventon genom 

att ständigt klä ut sig och han lyckas därmed smita undan. Trots att Ville Vessla alltid ser 

olika ut, är han alltid kostymklädd. Han drivs av girighet och verkar alltid med pengar för 
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ögonen.  

Enligt Margareta Rönnberg (1997) är Ville Vessla närmast lik den feminina rolltypen 

"häxan/horan", då han är slug, hänsynslös och självupptagen.  

 

Sunes jul (1991) 

Familjen Andersson består av pappa Rudolf (Peter Haber), mamma Karin (Carina Lidbom), 

storasyster Anna (Nina Almlöf), lillebror Håkan (Gabriel Odenhammar) och Sune (Andreas 

Hoffer). Julkalendern handlar om alla deras bestyr inför julen, allt från julbak till pulkaåkning, 

och mycket tack vare pappa Rudolf går det mesta fel.  

Sune är en tjejtjusare och gillar egentligen alla tjejer, men mest gillar han sin tjej, Sophie 

(Rebecka Liljeberg). Sune är dock av åsikten att sådant som tjejer håller på med inte är för 

killar; det värsta som skulle kunna hända vore om folk fick reda på att han och Sophie brukar 

leka med hennes dockor.  

Rudolf är en antihjälte. Det är han som ställer till allting, välter ut knäcksmeten över köket 

och låser in nycklarna i bilen, men han får ändå ibland ställa saker till rätta. Han är inte 

stereotypt maskulin, han är klantig och hispig och har inget tålamod alls. Han är dock en 

väldigt kärleksfull och snäll pappa och make som bara vill sin familj väl.  

Enligt Margareta Rönnbergs (1997) kategoriseringar, är Rudolf mest "polisen/sheriffen", även 

om familjen i detta fall får stå för samhället. Han är beskyddande, trots att han också är 

tävlingsinriktad och barnslig, och familjen får emellanåt stå tillbaka för hans vinning.  

Karin är ingen typisk "bullmamma"; hon röker vid fläkten och sopar ner smulorna i 

besticklådan. Däremot hyser hon en lätt onaturlig ömhet för sin dammsugare, som hon kallar 

"Tuss". Hon jobbar som bibliotekarie och enda gången vi får se henne i sin arbetsmiljö, är hon 

iklädd kjol och blus. På hemmaplan, däremot, har hon ofta byxor och en bylsig tröja. Hon är 

heller inte särskilt uppfixad hemma, och håret håller hon på plats med ett slarvigt hårband. 

Hela karaktären ger ett ganska slarvigt intryck, från utseende till personlighetsdrag.  

Enligt Margareta Rönnbergs kategoriseringssystem, passar Karin in som "modern" och "den 

självständiga (yrkes)kvinnan". Hon är visserligen inte överdrivet intelligent, men hon lyckas 

ändå lösa problem på egen hand. Hon behöver inte räddas av någon man, utan Rudolf får 

städa upp det han själv har stökat till. Hon är påhittig, omtänksam och håller ihop familjen.  

Sune är en ganska vanlig pojke. Han läser serietidningar, har fotbollsplanscher på väggarna 

och dagdrömmer mycket. Hans favoritleksak, och även närmaste relation, är nallebjörnen, 

Bertil. Sune är i allmänhet ganska snäll och lydig, även om busigheten och nyfikenheten 

ibland tar överhanden. Sune gillar alla tjejer, och han tycker till exempel att det är orättvist att 
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inte killar får vara lucia. Han vill närma sig tjejvärlden, men begränsas av hans egna tankar 

om omgivningens förväntningar på honom.  

Enligt Margareta Rönnberg är Sune "den nyfikne spejaren". Han närmar sig tjejvärlden med 

hjälp av Sophie, men samtidigt är han lite reserverad. Han är ambivalent i förhållande till det 

kvinnliga territoriet; han både vill och vill inte stiga över tröskeln. Han vill inte imponera på 

Sophie, eftersom det är hon som får se honom leka med dockor osv., utan det är tanken på vad 

hans killkompisar och lillebror ska tycka och tänka om honom som begränsar honom.  

 

Mysteriet på Greveholm (1996) 

Familjen Olsson hyr ett slott över julen. I slottet huserar dock två spöken, Jean (Sven 

Ahlström) och Staffan (Pierre Lindstedt), vilket ger upphov till både spänning, fascination och 

rädsla hos familjen. Barnen Lillan (Linn Bülow), Ivar (Gustaf Åkerblom) och Melitta (Hanna 

Malmberg), blir efter många om och men, vänner med spökena och snart rullas en läskig 

berättelse om en elak greve och en vacker prinsessa upp. Barnen bestämmer sig för att rädda 

prinsessan, som sitter inlåst i ett hemligt rum på slottet. Till sin hjälp har de roboten Sprak, 

som Lillan har byggt ihop. 

Lillan är nio år gammal och en väldigt smart tjej. Hon titulerar sig själv som "oupptäckt geni" 

snarare än plugghäst. Hon är väldigt teknisk och orädd, egenskaper som är traditionellt 

maskulina. I ett avsnitt frågar till och med mamma Astrid (Anna-Lena Brundin) varför Lillan 

bara ska hålla på med sina apparater, varför hon inte kan vara som en vanlig flicka. Däremot 

lyckas Astrid inte övertyga Lillan om att hon är "dålig på att vara tjej".  

Efter Margareta Rönnbergs kategorisering, är Lillan "den självständiga (yrkes)kvinnan" i 

kombination med den maskulina rolltypen "ensamvargen". Hon klarar det mesta på egen 

hand, hon är aktiv, ironisk och intelligent. Även om Ivar och Melitta hjälper till i uppdraget 

att befria prinsessan, är det Lillan som till största delen är hjärnan bakom planerna.  

Ivar, som är i tolvårsåldern, är i sin tur ganska ängslig, men ändå ivrig, i förhållande till 

Lillan. Han är påhittig och kreativ, men ligger inte riktigt på samma intelligensnivå som sin 

lillasyster.  

Enligt Margareta Rönnberg är Ivar närmast "vännen/hjälparen", då han assisterar sin syster, 

även om hon kört över honom med sina egna planer. Han går med på att låta sig mästras av 

sin yngre syster, vilket tyder på uteblivet manlighetskomplex. 

Melitta är femton år och en ganska typisk, kaxig tonårstjej, på gränsen mellan vuxenvärlden 

och barndomen. Trots att hon är det äldsta barnet i Olsson-skaran, är hon den fegaste när det 

kommer till umgänge med Jean och Staffan.  
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Enligt Margareta Rönnberg passar karaktären in på rolltypen "skönheten", då hon är klädd 

enligt tidens mode och egentligen inte tillför någonting med sin personlighet. 

Kategoriseringen är något tveksam, men med hjälp av uteslutningsmetoden är detta närmast 

hennes rolltyp.  

Jean och Staffan är seriens huvudpersoner. Jean var en betjänt och Staffan en dräng när de 

blev dödade av greven för 160 år sedan. Jean och Staffan har genom åren försökt bevara 

friden i slottet genom att skrämma bort familjerna som flyttat in, men då de yngre syskonen 

Olsson inte visar någon rädsla för spökena ger de så småningom upp sina försök. Jean är den 

förnämare av det två, medan Staffan är klumpig, matglad och lite korkad. Jean besitter 

maskulina egenskaper i ett, i vår tid, ganska feminint yttre och Staffan har feminina 

egenskaper som obeslutsamhet, omvårdande och feghet.  

Enligt Margareta Rönnberg tillhör både Jean och Staffan kategorin "den osynlige 

Fantomen/räddaren i nöden/superhjälten", då de båda försöker ställa saker till rätta, enligt 

deras egen syn på begreppet ordning. De är däremot inte helt igenom ädla, då de båda tar till 

flykten när barnen stör greven, av rädsla för hans vrede. De är enslingar som är tillsammans.  

 

Kaspar i Nudådalen (2001) 

Kaspar (Axel Zuber) och hans morfar (Per Oscarsson) bor i ett hus i Nudådalen, en liten by 

som inte ens finns på kartan och där alla känner alla. Kaspar är åtta år och hans bästa vän, 

Lisa (Liselotte Bramstång), är två år äldre än han. Serien genomsyras av att Kapar och morfar 

måste hitta ett gammalt köpekontrakt för att få behålla sitt hus. Samtidigt är kärlek, vänskap 

och samhällsgemenskap en stor del av kalendern.  

Kaspar är lite ängslig, väldigt snäll och hjälpsam. Han funderar väldigt mycket, han grubblar 

över djupa ämnen. Han tillverkar en tomtometer, som i grunden representerar hur han tror att 

Jultomten värderar hans handlingar. Tomtometern bidrar till Kaspars djupa funderingar kring 

moraliskt och etiskt tänkande, samt hur olika handlingar påverkar olika personer i hans 

omgivning. Tekniska, farliga och kreativa saker pryder önskelistan, så som kniv, snowboard 

och cd-freestyle.  

När Kaspar blir upprörd, går han ut i vedboden och hugger ved för att ventilera sorg och ilska, 

istället för att kanske sätta sig ner och gråta. Vedhuggningen kan representera traditionen att 

pojkar ska vara tuffa och inte känsliga och gråtmilda. I Kaspars direkta hemmiljö finns inga 

vuxna förebilder, förutom morfar. Var Kaspars mamma och pappa befinner sig, får vi inte 

reda på. 

Enligt Margareta Rönnberg, klassas Kaspar som en kombination av "den nyfikne spejaren" 
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och "vännen/hjälparen", då han mer eller mindre självmant går med på Lisas upptåg och 

tillsammans löser de vardagsmysterierna. 

Morfar Albert är en stereotypt maskulin, barsk herre, som dricker pilsner, svär och blir väldigt 

arg väldigt lätt. Huset de bor i är stökigt, gammaldags och spartanskt möblerat. Albert är 

rättvis och ger aldrig Kaspar skuldkänslor, även om han berättar för honom när han har gjort 

orätt. Albert verkar vara en god manlig förebild för sitt barnbarn i vissa avseenden, då han är 

kärleksfull, ömsint och beskyddande. Däremot verkar han ha för vana att kalla alla äldre 

kvinnor för "kärringar" och äldre män för "gubbar". Dessutom svär han ganska obehindrat. 

Han har en väldigt kort stubin, men den brinner ut ganska snabbt och han är av förlåtande 

natur.  

Margareta Rönnbergs kategoriseringsmall föreslår att karaktären Albert närmar sig 

"vitsmakaren", trots att han inte rättar sig efter auktoriteter. Tvärtom är han en sann 

revolutionär. 

Lisa är Kaspars motpol. Hon är initiativtagande, påhittig och modig, med fötterna på jorden. 

Eftersom vi aldrig får se Lisa utan Kaspar, kan vi inte veta vad hon egentligen har för 

intressen, men vi får heller aldrig se henne släpa på en docka eller höra henne uttrycka någon 

slags önskan om framtida barn eller man. Dessutom tror Lisa inte på tomten, vilket gör att 

hennes önskelista förblir dold. Kaspar följer ofta med Lisa på hennes upptåg, vilket medför att 

Lisas handlingar har betydelse för tomtometerns position. Lisas kläder är, precis som de 

övriga samhällsinvånarnas, rätt androgyna; skidbyxor, vinterjacka och mössa. Det är endast i 

det sista avsnittet, på julafton, då hon har på sig en kjol, en blus och ett livstycke, som hon på 

ett stereotypt sätt framställs som tjej. 

Av Margareta Rönnbergs utbud av rolltyper, är Lisa "den självständiga (yrkes)kvinnan". Hon 

är intelligent, aktiv, påhittig samtidigt som hon har ett eget liv med sin familj, som vi inte får 

ta så stor del av. 

Karin är Alberts syster, som kommer på besök i avsnitt 19. Hon är Albert motpol; en 

energisk, excentrisk och hälsofixerad kvinna. Hon finner glädje i minsta lilla, från att gå en 

skogspromenad till att koka soppa, vilket uppenbarligen gör både Albert och Kaspar 

frustrerade. Utan att fråga om lov, städar hon upp i huset, vädrar och ifrågasätter Alberts och 

Kaspars egna traditioner. Karin är stereotypt kvinnlig i många avseenden, men är inte på 

något sätt kuvad och undergiven.  

Margareta Rönnbergs mall föreslår att Karins är "modern" och "den självständiga 

(yrkes)kvinnan", eftersom hon ser efter Albert och Kaspar och vill hålla ihop familjen, 

samtidigt som hon inte sätter sig själv i andra rummet och vill mötas som jämlikar. Även hon 
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har ett eget liv som vi inte alls får ta del av.  

De tre skurkarna är Åke Åhman (Leif Andrée), hans fru Agneta (Christine Floderer) och 

butiksägaren Atom-Ragnar (Johan Ulveson). Alla dessa figurer verkar med ekonomisk 

vinning för ögonen.  

 

En riktig jul (2007) 

Mila (Olivia Nystedt) och hennes mamma, Katerina (Vanna Rosenberg), bor själva i ett 

radhus och så har det alltid varit. Tills en dag då mamma träffar den nya grannen Klas (Kalle 

Westerdahl). Mila blir orolig när hon märker att mamman och Klas börjar tycka om varandra 

och hon befarar att det inte kommer vara bara hon och mamma på julafton som det alltid varit. 

På sin önskelista till Tomten (Allan Svensson) skriver Mila att hon vill ha en riktig jul. På 

Nordpolen är det stressigt en månad innan jul, alla nissarna och nissorna har fullt upp med att 

infria önskningar från barn. Milas lista hamnar hos Elfrid (Suzanne Ernrup), Nordpolens 

lataste nissa. Hon har aldrig uppfyllt en enda önskning och nu ser Tomten Elfrids chans att 

äntligen få lyckas med ett uppdrag. Tomten skickar henne till människornas värld för att 

hjälpa Mila med hennes enda önskning: En riktig jul.  

Mila är tio år och en ganska vanlig tjej. Hon är inte utmärkande på något mer sätt än att hon är 

ganska lillgammal och arg. Att hennes mamma hittat en ny man tycker hon absolut inte om 

och hon kallar honom för Klas As. Hon verkar inte tycka att Klas har något egentligt fel 

förutom att han vill ha hennes mamma. Därför hatar hon honom och när han är snäll mot 

henne tror hon att han bara försöker smickra in sig för att kunna flytta in hos Mila och hennes 

mamma. Mila är påhittig och handlingskraftig och inte alls lätt att sätta sig på. Vi får aldrig 

veta varför Mila inte har någon pappa. 

Enligt Margareta Rönnberg (1997) är Mila närmast "den självständiga (yrkes)kvinnan", även 

om hon drivs av sitt behov att få ha sin mamma ifred. Däremot är hon påhittig när det gäller 

att hitta på finurliga planer för att hålla Katerina och Klas isär. Hon är inte direkt beroende av 

Elfrid, men hon tar ändå, mer eller mindre villigt, emot hennes hjälp. Hon närmar sig också 

den maskulina rolltypen "ensamvargen", då hennes egenskaper väl stämmer överens med de 

för den valda rolltypen; hon står främst ensam i sin strid med tillvarons stundande 

förändringar och trots att karaktären ibland har en medhjälpare, så är det i slutänden upp till 

henne själv.  

Milas mamma är snäll och gullig och försöker vara alla till lags. Å ena sidan vill hon 

tillfredsställa Milas behov av att vara bara de två och å andra sidan vill hon behaga Klas och 

sig själv. Hon är sliten mellan två sidor men finner sig i det, hon blir aldrig arg eller bestämd. 



 

  72 (72) 
 

I slutet tar hon dock ändå ställning för Mila när Mila och Klas son, Jocke (Dexter Dillén-

Pardon), låtsas bråka för att skilja föräldrarna åt.  

Enligt Margareta Rönnbergs kategorisering är Katerina "modern". Hon är välvillig, 

omtänksam och kämpar, både externt och internt, för att alla ska bli nöjda med situationen.  

Elfrid ser ut som alla andra nissar och nissor, gråa kläder och röd luva och ganska androgyn. 

Hon berättar gärna för Mila och Jocke att hon är Tomtens favorit och Nordpolens bästa nissa 

när hon i själva verket är sämst. Det är bara de som tror på Tomten som kan se Elfrid och de 

andra nissarna och nissorna, med andra ord kan inte de vuxna se henne. Bara en vuxen kan, 

tack vare sin tro på Tomten, se henne och det är Pacal Petersén, som också är skurken. Elfrid 

är virrig och ganska korkad men väldigt snäll. I ett av avsnitten dricker sig Elfrid full på glögg 

hos Klas när han har julfest.  

Elfrid är, enligt Margareta Rönnberg, främst "huskorset/hönshjärnan", eftersom hon är virrig, 

tjatig och lite mindre intelligent i vissa avseenden. Rolltypen kännetecknas av att hon ständigt 

måste räddas av en man och denne "man" kan både vara Tomten, men också Mila.  
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