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Abstrakt 
 

I denna uppsats undersöks gestaltningen av mammor i kärnfamiljer i SVT:s julkalendrar. 

Fokus är på ett urval av fyra kalendrar: Sunes jul (1991), Mysteriet på Greveholm (1996), 

Håkan Bråkan (2003) och Mysteriet på Greveholm-Grevens återkomst (2012). Syftet är att 

granska om kalendrarna uppvisar en stereotyp eller en feministisk bild av moderns roll i 

familjen samt om denna syn har förändrats från 1991 till 2012.  

     För att besvara frågeställningen nyttjas genusteori, feministisk filmteori och ekonomisk-

historiska och statistiska perspektiv på den svenska och västerländska kvinnan i förhållande 

till arbete och familj. Den teoretiska utgångspunkten för analysen finns i genusvetenskap och 

består i att genus är något icke-biologiskt som kvinnor och män agerar genom att följa sociala 

och kulturella konventioner. I västvärlden lever vi i en samtid där traditionella genus- och 

familjeroller förändras i mycket stor utsträckning. Eftersom kalendrarna produceras i en 

kontext, borde de visa på den genussyn, och de sociala förhållanden mellan kvinnor och män, 

som råder bland människorna i Sverige.  

     Slutsatserna av analysen blir bland annat att alla de fyra kalendrarna ger den stereotypa 

framställning av kvinnor och mödrar som är vanligt förekommande även i annan svensk 

media. Via julkalendrarna får därmed tittarna en traditionell bild av kvinnor som moderliga 

och vårdande, med en tydlig koppling till hemmet. Men de får dessutom en mer modern 

feministisk bild av kvinnor som självständiga familjeförsörjare med egna yrkeskarriärer.   

      

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

1.1 Kontext 

Sveriges Televisions julkalendrar har setts av ett stort antal människor i december varje år 

sedan 1960. Dessutom har kalendrarna en bred målgrupp, då de riktar sig till såväl barn, som 

till vuxna, vilka i många fall ser kalendern tillsammans med barnen.
1
 Media, såsom TV, är 

enligt Linda Fagerström och Maria Nilson en naturlig del av människors liv i västvärlden och 

kan därför antas ha stort inflytande på människors synsätt på samhället.
2
 Exempelvis skriver 

Fagerström och Nilson att medierna kan bidra till att skapa samhälleliga normer kring hur 

män respektive kvinnor bör förhålla sig till sina medmänniskor i sociala grupperingar.
3
 

Fagerströms och Nilsons slutsats stöds även av Maria Edström, som betonar den audiovisuella 

kulturens betydelse för vår syn på manlighet och kvinnlighet.
4
 Med utgångspunkt i dessa 

teorier menar jag att de svenska julkalendrarnas framställning av män och kvinnor i fiktiva 

familjegemenskaper, kan inverka på tittarnas uppfattning om hur förhållanden mellan könen 

bör ta sig uttryck i verkliga familjerelationer. Därför uppfattar jag det som viktigt att granska 

vilken bild av maskulinitet och femininitet som kalendrarna ger åskådarna.   

     Som medieprodukter producerade av människor i en samhällelig kontext, torde dessutom 

kalendrarna visa på genussynen i det svenska samhället i stort. Därmed bör också 

kalendrarnas gestaltning av familjen omvandlas då omvärlden förändras. I västvärlden lever 

vi i en tid då tidigare traditionella familjeroller håller på att omformas. Både mammor och 

pappor bidrar numera till att försörja familjen, till skillnad från för så sent som för femtio år 

sedan, då fadern fortfarande till stor del på egen hand ansvarade för familjens försörjning, 

medan modern skötte barnen och hushållet.
5
 Nu för tiden, och kanske i synnerhet sedan 1990-

talet, ifrågasätts könsarbetsfördelningen och jämställdheten ökar mellan könen både på 

arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Emellertid lever kärnfamiljen, det vill säga en familj 

med en mamma, en pappa och ett antal av deras gemensamma barn, kvar i stor utsträckning i 

dagens Sverige.
6
 

                                                           
1
 Sveriges Television AB, ”Julkalendrar i SVT”. Publicerad 2015.  

2
 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups Förlag 2008, s. 25. 

3
 Fagerström & Nilson, s. 25f. 

4
 Maria Edström, TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, Diss., Göteborgs 

Universitet 2006, s. 34ff.  
5
 Maria Stanfors, Mellan arbete och familj: Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige, Stockholm: SNS 

Förlag 2007, s. 61f. 
6
 Stanfors, s. 9, 15, 57, 207.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur mammor i kärnfamiljer har framställts i SVT:s 

julkalendrar under de senaste tjugo åren. Det är min förhoppning att kunna ta reda på hur 

kvinnans roll i kärnfamiljen har omskapats under en samtid i förändring.  

     I de fyra julkalendrar som jag har som analysobjekt står därmed kärnfamiljen i centrum. 

Håkan Bråkan (2003) är en form av uppföljare till Sunes jul (1991), medan Mysteriet på 

Greveholm-Grevens återkomst (2012) är en fortsättning på händelserna i Mysteriet på 

Greveholm (1996).      

     Även om mödrar alltså är i fokus, kommer analysen av mammorna även att medföra en 

diskussion kring skildringen av pappornas roll, såväl i familjen som helhet, som i förhållande 

till sina fruar.     

     Huvudfrågeställningen för denna uppsats är: Uppvisas en stereotyp eller en feministisk syn 

på moderns roll i kärnfamiljen och har denna syn förändrats under tjugo år?  

     Några av mina följdfrågor blir: Är mammorna hemmafruar eller yrkesarbetande? Har de 

yrkesarbetande mammorna traditionellt kvinnliga eller traditionellt manliga yrken? Delar 

mammorna och papporna lika på hushållsarbetet? Vilka maktförhållanden återfinns mellan 

mammorna och papporna i familjerna? Med andra ord: Hur agerar mödrarna genus?  

      

1.3 Teoretisk utgångspunkt  
Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i genusvetenskap samt i feministisk filmteori. I 

analysen utgår jag från den tes inom genusforskningen som den franska filosofen Simone de 

Beauvoir förde fram i sin bok Det andra könet från 1949. I denna bok skrev de Beauvoir att 

psykologiska och sociala egenskaper som enligt kulturell tradition anses som kvinnliga och 

manliga inte är biologiskt medfödda, utan i själva verket är socialt och kulturellt inlärda.
7
 De 

Beauvoirs teori har debatterats av genusvetare allt sedan dess.
8
 Naturvetenskapliga och 

sociovetenskapliga undersökningar har bedrivits, i synnerhet under de senaste ett hundra åren, 

med syfte att undersöka om det finns tydliga biologiska könsskillnader i de mänskliga generna 

som ger män och kvinnor olika psykiska egenskaper.
9
 Maria Stanfors anser dock,

10
 och likaså 

gör Helena Josefson,
11

 att inga övertygande bevis har framkommit för att sådana naturliga 

skillnader existerar. Enligt Raewyn Connell och Rebecca Pearse har många genusteoretiker 

                                                           
7
 Nina Björk, Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Stockholm: Wahlström 

& Widstrand 2002, s. 257.  
8
 Björk.   

9
 Björk, s. 104-111. 

10
 Stanfors, s. 122f. 

11
 Helena Josefson, Genus- Hur påverkar det dig?, Stockholm: Natur & Kultur 2007, s. 6, 83-84. 
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istället kommit att göra en åtskillnad mellan begreppen kön och genus, där kön uppfattas som 

biologiskt, medan genus är socialt betingat. Connell och Pearse skriver att flera av de 

teoretiker som innehar detta synsätt gör gällande att alla människor lever i en social värld och 

att våra karaktärsdrag och handlingar därmed inte enbart påverkas av generna, utan också till 

mycket stor del av den omvärld som vi uppehåller oss i.
12

 Genusteoretikern Judith Butler 

menade exempelvis år 1990 att kön är performativt, det vill säga något som vi agerar, och 

andra västerländska teoretiker förde vid samma tid fram att det är det biologiska kön som vi 

föds med, som i sin tur formar hur vi ska agera vårt genus.
13

 Vad som ses som ett kvinnligt 

genusagerande kopplas i samhället till ett kvinnligt kön, medan det som allmänt uppfattas som 

ett maskulint genusagerande förknippas med ett manligt kön. Från vår födelse lär vi oss att 

agera vårt kön/genus, och skapa vår genusidentitet, så som normerna i omgivningen 

föreskriver, ansåg Butler,
14

 liksom många efterföljande genusforskare.
15

  

     Kvinnlighet och manlighet är alltså enligt detta synsätt nästan enbart konstruktioner 

skapade av människor och under våra liv tar vi således kontinuerligt till oss av hur vår 

omvärld – familjemedlemmar, släktingar, vänner, lärare, politiker och media – talar om för 

oss att vi ska bete oss.
16

  

     Synen på vad som är karaktäristiskt för män respektive kvinnor i en kultur förändras med 

tiden och förändringen är kopplad till samhälleliga och politiska företeelser. Men en relativt 

stabil institution i det västerländska samhället har under många århundraden varit familjen 

bestående av mamma, pappa och barn och bland annat därför har denna konstellation på 

många sätt format synen på kvinnligt och manligt i ett större kulturellt perspektiv.
17

 Det har 

fått till följd att kvinnans koppling till den privata sfären, med moderskap, familj och barn, har 

varit mycket stark, medan mannen istället vanligtvis har associerats med den offentliga sfären, 

med yrkesarbete och politiska göromål.
18

 I dagens Sverige är det ungefär lika många kvinnor 

som män som förvärvsarbetar och dessutom kan kvinnorna ha familj och yrkesarbeta 

samtidigt, vilket för ett sekel sedan var så gott som otänkbart. Levnadssätten för män och 

kvinnor har alltså radikalt förändrats under en relativt kort tidsperiod.
19

 Och med anledning av 

                                                           
12

 Raewyn Connell & Rebecca Pearse, Gender. In World Perspective (2002, tredje reviderade upplagan), 

Cambridge: Polity Press 2014, s. 5-12. 
13

 Fagerström & Nilson, s. 16f. 
14

 Björk, s. 187-196.  
15

 Josefson, s. 5-17.    
16

 Josefson, s. 15ff. 
17

 Stanfors, s. 13ff, 56. 
18

 Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona (red.), Familj och kön: Etnologiska perspektiv, Lund. 

Studentlitteratur 1999.  
19

 Stanfors, s. 9. 
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att mammor i julkalendrar inte utförligt har figurerat inom film- och genusvetenskaplig 

forskning, bör min undersökning av hur mödrarna i mina utvalda kalendrar agerar genus 

kunna ge upphov till nya, betydelsefulla infallsvinklar på de normer som finns angående 

kvinnlighet och moderskap i vår tid.  

     För att förstå relationer mellan kvinnor och män idag, måste vi dock enligt Stanfors placera 

dessa i ett historiskt perspektiv för femininitet och maskulinitet.
20

 Detta innebär att jag i min 

studie kommer att kombinera det genusvetenskapliga synsättet med en sociovetenskaplig 

synvinkel på mammors och pappors skiftande familjeroller ur ett historiskt perspektiv. På så 

sätt får jag den samhällshistoriska och statistiska information jag behöver kring vilka yrken 

som traditionellt uppfattas som feminina samt för att kunna göra kopplingar mellan de fiktiva 

mammorna och de samtida ideal, som gäller för mödrar och fäder i förhållande till arbete och 

hushållsarbete.  

     En stor del av de sociovetenskapliga perspektiv som ges i min valda litteratur synliggör 

den utveckling som genom århundradena har skett när det gäller kvinnors och mäns positioner 

i kärnfamiljer, i relation till å ena sidan yrkesliv och å andra sidan hushållsarbete. I 

västvärlden var kvinnans möjlighet till avlönat arbete utanför hemmet mycket liten fram till 

1900-talets början. Men det var i samband med den industriella revolutionen på 1800-talet 

som mannen oftare än tidigare kom att vara ensam familjeförsörjare, medan kvinnans 

huvudsakliga uppgift blev att ta hand om barn och hushåll.
21

 Själva indelningen av 

levnadsuppgifter hade sin grund i att kvinnor allmänt uppfattades som naturligt passiva och 

vårdande med en tydlig modersinstinkt, medan män ansågs som instinktivt aktiva och 

intellektuella och därför mer lämpliga än kvinnor att vara familjens överhuvud samt till 

politiska ställningstaganden och till förvärvsarbete utanför hemmet.
22

 I Sverige utbildades 

därför pojkar och flickor i utbildningssystem där flickorna studerade ämnen kopplade till vård 

och omsorg, medan pojkarna hade möjlighet till högre akademisk utbildningsnivå än vad 

flickorna hade.
23

  

     Under början av 1900-talet utökades möjligheterna för kvinnor att yrkesarbeta och då 

främst i service- och omsorgsinriktade yrken, såsom postkassörska, telegrafist, telefonist, 

sjuksköterska, städerska, tvätterska och kokerska.
24

 Vanligtvis slutade emellertid kvinnorna 

                                                           
20

 Stanfors, s. 9-23, 169.   
21

 Stanfors, s. 59ff, 83ff. 
22

 Meurling, Lundgren & Lövkrona (red.).  
23

 Stanfors, s. 179ff, 267. 
24

 Connell & Pearse.  
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arbeta när de bildade familj.
25

 Och på 1950-talet blev hemmafrun/-mamman idealet för 

kvinnor,
26

 medan männen fortsatt försörjde familjen.
27

      

     På 1960- och 1970-talen gjordes det inom politiken och feminismen gällande att de 

rådande könsnormerna spelade en central roll i att maktpositioner mellan män och kvinnor 

upprättades, vilka bidrog till att skapa patriarkala samhällen. Som ett led i denna politiska 

diskussion kom andra hälften av förra seklet i Sverige att utmärkas av en strävan efter att ge 

alla medborgare, oavsett kön, möjlighet till egen försörjning.
28

 Till följd av bland annat 

föräldraledighet, färre barn per hushåll och ökad byggnation av daghem och fritidshem, blev 

tvåförsörjarfamiljen så småningom norm i landet under 1970- och 1980-talen, istället för den 

tidigare dominerande enförsörjarfamiljen.
29

  

     Till följd av successivt utökade utbildningsmöjligheter under första halvan av 1900-talet, 

har kvinnorna och männen i dagens svenska postindustriella samhälle rätt till samma 

utbildning. Kvinnor återfinns inom tidigare mansdominerade yrken som läkare, tandläkare, 

präst, polis, forskare och politiker, samt dessutom allt oftare på chefspositioner inom dessa 

yrkesinstanser.
30

 Idealet för kvinnor är numera, till skillnad från för hundra år sedan, inte 

enbart att vara passiva, omhändertagande och moderliga, utan också självständiga med 

självförtroende och en yrkesmässig, gärna akademisk karriär.
31

 Och dagens hegemoniska, 

mest önskvärda, manlighet kännetecknas i sin tur enligt maskulinitetsforskaren Raewyn 

Connell av att män ska vara både känslosamma familjefäder och framgångsrika yrkesmän.
32

 I 

de allra flesta svenska familjer fungerar inte längre mannen som ensamt familjeöverhuvud, 

utan istället är vanligtvis båda föräldrarna delaktiga i besluten som rör familjen. Förhållandet 

mellan föräldrarna präglas därmed av jämställdhet.
33

  

     Likväl lever moderskapet kvar som kvinnoideal.
34

 Serviceorienterade arbetsuppgifter inom 

exempelvis lokalvård, äldrevård och barnomsorg, innehavs i västvärlden fortfarande främst av 

                                                           
25

 Stanfors, s. 82ff.  
26

Sören Jansson, ”Det svenska paret-en historisk betraktelse över ett modernt projekt”, i Meurling, Lundgren & 

Lövkrona (red.), Familj och kön: Etnologiska perspektiv, Lund. Studentlitteratur 1999, s. 50f.   
27

 Stanfors, s. 61-62.  
28

 Yvonne Hirdman, ”Jämställdhetspolitiken mellan alla och många”, i Anders Ivarsson Westerberg, Ylva 

Waldemarsson & Kjell Östberg (red.), Det långa 1990-talet: När Sverige förändrades, Umeå: Boréa Bokförlag 

2014, s. 280ff. 
29

 Stanfors, s. 46, 56, 91f.  
30

 Stanfors, s. 117, 178ff, 214. 
31

 Josefson, s. 31f.  
32

 Fagerström & Nilson, s. 19. 
33

 Jansson, s. 53. 
34

 Helene Brembeck, “Det (post)moderna moderskapet”, i Meurling, Lundgren & Lövkrona (red.), Familj och 

kön: Etnologiska perspektiv, Lund. Studentlitteratur 1999, s. 176.  
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kvinnor, medan män dominerar inom ekonomi, data, tung industri och transportindustri.
35

 

Männen har även oftare än kvinnor chefspositioner inom både privat och offentlig sektor.
36

 

Och när det gäller hemarbete, utför alltjämt mödrarna, oftare än fäderna, hushållssysslor i 

familjen, med städning, matlagning och klädvård.
37

 Detta kan enligt Nina Björk bero på att de 

traditionella ideal kring vilka roller i samhället som passar för män respektive kvinnor, gör sig 

påminda, till exempel i media. Dessutom lär vi oss alla redan som småbarn hur man bör bete 

sig för att uppfylla dem.
38

 Fagerström och Nilson diskuterar exempelvis svensk leksaksreklam 

för barn. Småflickor visas där passivt tillsammans med dockor, som betonar modersinstinkt, 

medan pojkar i samma ålder håller i leksaksvapen, vilka framhäver den traditionella bilden av 

pojkar som aktiva och fysiska familjeförsvarare.
39

 Vidare åskådliggör modemagasin med 

målgruppen unga och medelålders kvinnor upp den sedvanliga kvinnobilden, med kvinnor 

som ömma mödrar som utför hushållssysslor.
40

 En förklaring till de moderna, men ur 

traditionen hämtade, femininitets- och maskulinitetsideal är att dessa med tiden har blivit 

könsstereotyper som har etablerat sig i det allmänna medvetandet.
41

 Fagerström och Nilson 

beskriver könsstereotyperna Hushållsfunktionären, Kärleksgudinnan, Machomannen och 

Drömprinsen som mycket vanligt förekommande i svensk dags- och modepress, TV och 

film,
42

  medan andra stereotyper i media antas vara att kvinnor är/ bör vara känslosamma och 

milda, medan män är/ bör vara auktoritära.
43

  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Jag har efter noggrann informationssökning inte kunnat finna någon utförlig tidigare 

forskning kring de svenska julkalendrarna. Det finns dock en hel del forskning i Sverige och 

utomlands, av hur kvinnor och män framställs i media som inriktar sig till olika åldersgrupper. 

Nationellt återfinns bland annat Maria Edströms avhandling TV-rummets eliter: 

Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion om hur maktroller framställs i förhållande 

till kön i olika svenska TV-program.
44

 I centrum för Edströms analys ligger emellertid inte 

TV för barn, utan Edström tar även hänsyn till program som riktar sig till en vuxen publik.   

                                                           
35

 Connell & Pearse, s. 3. 
36

 Stanfors, s. 113, 172, 266f.  
37

 Connell & Pearse, s. 3.   
38

 Björk, s. 27f, 30-53.  
39

 Fagerström & Nilson, s. 85ff.  
40

 Björk, s. 30-53, 120-157. 
41

 Perry R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur, Lund: Studentlitteratur 2003, s. 10ff. 
42

 Fagerström & Nilson, s. 71.  
43

 Josefson, s. 8, 20-34. 
44

 Edström.   
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För övrigt finns det en omfattande mängd internationell forskning angående vilken 

psykologisk och ideologisk verkan som TV:s och filmers framställning av genus kan ha på 

barn som mediekonsumenter. Denna forskning anlägger ett åskådar/ receptionsperspektiv på 

genusskildringen, som jag inte kommer att beröra i någon större omfattning. Margareta 

Rönnberg ansluter sig till ett sådant vetenskapligt perspektiv i sin bok TV är bra för barn,
45

 

där författaren diskuterar barn-TV fram till och med mitten av 1990-talet. Receptionsstudier 

genomför även Isabella Steyer (2014) i sin artikel “Gender Representations in Children’s 

Media and Their Influence”, där Steyer undersöker hur kvinnor och män representeras i 

amerikansk fiktion för barn.
46

   

     När det gäller forskning kring genus på film/TV, är denna mycket utbredd såväl nationellt 

som internationellt. I min uppsats kommer jag främst att hämta inspiration från de 

feministiska genusperspektiv på film och TV som kom i samband med den andra vågens 

kvinnorörelse på 1970-talet och som fortfarande är inflytelserika inom den internationella 

filmvetenskapliga forskningen.
47

 Sådana perspektiv ges i den omfattande antologin Feminist 

Film Theory: A Reader, som
 
innehåller artiklar utifrån feministiska förhållningssätt på 

filmvetenskap från 1970-tal till 1990-tal, inspirerade av psykoanalys och postmodernism.
48

 

Artiklarna behandlar bland annat hur kvinnor har representerats på film genom historien.   

     Feminist Film Theorists är ytterligare ett exempel på feministisk filmforskning. I denna 

bok framgår det att många feministiska filmteoretiker som var verksamma på 1960- 

respektive 1970-talen, såsom Claire Johnston, Betty Friedan och Laura Mulvey, menade att 

kvinnan på film traditionellt sett har presenterats likartat och stereotypt, utifrån den 

patriarkaliska föreställning om kvinnlighet som råder i samhället.
49

 Teoretikerna hämtade 

inspiration från semiotiken och framför allt från språkvetaren Roland Barthes. Utifrån Barthes 

teorier kan det språkliga begreppet ”kvinna” förstås som ett tecken, som dels har en denotativ 

mening, som behandlar kvinnan som biologisk varelse, och dels en konnotativ mening som 

baseras på stereotyper kring kvinnans sociala och psykologiska egenskaper.
50

 

Filmteoretikerna, samt också många genusteoretiker, ansåg att sådana stereotyper under årens 

lopp har definierats ur ett manligt perspektiv. I samhället har kvinnan således definierats som 

moderlig, känslig och passiv. Och då film produceras i en kontext, har filmskaparna 

                                                           
45

 Margareta Rönnberg, TV är bra för barn, Stockholm: Ekerlids Förlag 2005.  
46

 Isabella Steyer, “Gender Representations in Children´s Media and Their Influence”, Campus-Wide 

Information Systems, Vol. 31, 2014, s. 171-180.  
47

 Shohini Chaudhuri, Feminist Film Theorists, London: Routledge 2006, s. 1. 
48

 Sue Thornham (red.), Feminist Film Theory: A Reader, Edinburgh: Edinburgh University Press 1999. 
49

 Chaudhuri, s. 15-44. 
50

 Chaudhuri, s. 26ff. 
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inspirerats av de patriarkaliska strukturerna i samhället i stort och införlivat dessa i sina verk. 

Följaktligen har kvinnan på film, enligt teoretikerna, övervägande kommit att gestaltas i 

passiviserade förhållanden till aktiva män, som mor och/eller hemmafru.
51

  

     De feministiska texterna kommer att vara till stor hjälp när jag analyserar maktpositionerna 

hos mammorna och papporna i kalendrarna, för att på så sätt få reda på om mammorna är 

stereotypt underordnade männen som familjeöverhuvuden eller om maktfördelningen i 

familjen är jämställd och feministisk. Med de feministiska texterna som underlag, kommer jag 

alltså att granska huruvida mammorna passiviseras gentemot sina män.  

     Johnston och de andra skribenterna har kritiserats för att vara alltför generaliserande i sina 

teorier.
52

 Men då både Björk och Fagerström och Nilson ser stereotypa genusskildringar med 

aktiva män och passiva kvinnor som mycket vanliga i svensk media idag, blir det ändå 

relevant och aktuellt att hämta inspiration från 1970-talets feministiska filmanalyser i en 

granskning av SVT:s julkalendrar. Genom att använda mig av texterna i Feminist Film 

Theorists och Feminist Film Theory A Reader, får jag analytiska verktyg för att undersöka om 

kalendrarna är del av den schablonartade tradition av genusskildringar som teoretikerna 

framhåller, eller om kalendrarna bryter mot denna tradition och uppvisar en modern jämställd 

bild av mammor och pappor.  

     Annan litteratur som ger exempel på feministisk filmforskning, men utifrån ett nutida 

perspektiv, är Hilary Radners och Rebecca Stringers Feminism at the Movies: Understanding 

Gender in Contemporary Popular Cinema, en antologi som jag kommer att använda som 

sekundärlitteratur, för att hämta inspiration till hur en analys av genus på film kan utföras.
53

  

John Stephens Ways of Being Male: Representing Masculinities in Children´s Literature and 

Film återger också sådana synsätt och kommer att fungera som sekundärlitteratur.
54

  

     Mitt val att hämta inspiration och forskningsunderlag från skribenter med uttalat 

feministiska perspektiv grundas i att feministiska synsätt på genus inom film, TV och media 

är vanliga inom den akademiska världen. Dessutom kan sådana synsätt, skriver Fagerström 

och Nilson, synliggöra de tankar om kön, genus och maktfördelning mellan män och kvinnor 

som existerar i det allmänna medvetandet i vår samtid.
55

 Min undersökning kan därmed ge 

upphov till diskussioner kring jämlikhet mellan kvinnor och män. 

                                                           
51

 Sue Thornham (red.), Feminist Film Theory: A Reader, Edinburgh: Edinburgh University Press 1999. 
52

 Chaudhuri, s. 122f. 
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Popular Cinema, New York: Routledge 2011.  
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I Feminism at the Movies: Understanding Gender in Contemporary Popular Cinema 

diskuterar diverse skribenter från Storbritannien, USA, Australien och Nya Zeeland hur 

dagens filmer från bland annat USA och Storbritannien reflekterar könsroller i förändring. 

Olika genrer behandlas, såsom skräck, tonårsfilm och chick flicks. 

     Maskulinitetsforskning har pågått sedan några decennier tillbaka.
56

 Ways of Being Male: 

Representing Masculinities in Children´s Literature and Film är en antologi som diskuterar 

gestaltningen av manlighet i film och litteratur för barn. John Stephens inleder boken med att 

berätta att dess skribenter kommer att uppvisa feministiska synsätt på film och att ett av 

syftena med antologin är att åskådliggöra hur barn socialiseras in i sina kön.   

     Millennial Masculinity: Men in Contemporary American Cinema, utgiven 2013, är 

ytterligare en antologi. I boken behandlar brittiska och amerikanska genus- och filmteoretiker 

olika sorters maskulinitet i amerikansk Hollywoodfilm och diskuterar den moderna 

västerländska mannens mångfacetterade samhälleliga roller.
57

 Även denna bok kommer jag 

att ha nytta av som sekundärlitteratur, då den ger exempel på forskning kring genus på film. 

     Däremot finns det en brist inom forskningen gällande hur genus skildras i svensk TV för 

barn från 1990-talet fram till idag, och då i synnerhet i SVT: s julkalendrar. Härmed kan 

denna uppsats tillföra nya, intressanta och viktiga iakttagelser om kopplingen mellan genus i 

TV och i samhälle i dagens Sverige.       

 

1.5 Metod 
I analysdelen, som är uppdelad i fyra kapitel, behandlas varje kalender var för sig i relation till 

frågeställningarna, samtidigt som jag drar slutsatser kring likheter och skillnader i 

framställningen av mödrarnas kvinnoroll i familjen i de olika kalendrarna. Avslutningsvis 

sammanfattar jag vad jag har funnit i analysen och så småningom kommer jag fram till ett 

resultat av huruvida skildringarna av mammorna är stereotypa eller feministiska samt på 

vilket sätt de har förändrats under de omkring tjugo åren från 1991 till 2012.   

     Vid analysen har jag utgått ifrån mina frågeställningar. Urvalet av frågeställningarna 

baseras på att jag finner det relevant att undersöka de samhälleliga områden som kvinnans 

ställning i störst utsträckning har förändrats inom under 1900-talet, det vill säga i arbetslivet 

och i familjen. Jag har dels granskat mammans generella genusagerande i kalendrarna som 

helhet och dels gjort några nedslag i kalendrarna för att finna nyckelscener som exemplifierar 
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moderns roll i familj, hushåll och arbetsliv. Genusagerandet återfinns både i dialog mellan 

karaktärer och i de handlingar som karaktärerna, inklusive mammorna, utför i berättelserna.  

 

1.6 Material 
 
1.6.1 Kalendrarna 

Analysen kommer att fokusera på fyra av SVT:s julkalendrar, vilka som tidigare nämnts är 

Sunes jul (1991), Mysteriet på Greveholm (1996), Håkan Bråkan (2003) och Mysteriet på 

Greveholm- Grevens återkomst (2012). Urvalet av kalendrar grundas på att de gestaltar 

samtida kärnfamiljer i deras vardags- och hemmaliv. Det torde ge en utförlig bild av hur 

mammorna agerar genus i privatlivet, på ett sätt som möjliggör analytiska kopplingar till 

verkliga kvinnors vardag. Föräldrarna i kärnfamiljerna har även en stor roll i handlingen, 

vilket ger gott om material för att undersöka deras genusagerande. I de övriga kalendrar som 

kretsar kring kärnfamiljer och premiärvisades från 1991 och framåt, återfinns inte föräldrar i 

lika centrala rollpositioner. Dessutom är det i de utvalda kalendrarna intressant att undersöka 

om bilden av mödrar skiljer sig åt mellan ”original” och uppföljare och på vilka sätt en sådan 

eventuell skillnad visar på en utveckling inom den samhälleliga genussynen i Sverige. Med 

andra ord undersöker jag hur genus har förändrats dels från 1991 till 2012 och dels inom de 

båda fiktiva världarna kring familjen Andersson i Sunes jul och Håkan Bråkan samt kring 

familjerna på slottet Greveholm.   

    Andra serier som underlag för analysen hade förstås kunnat ge en annan bild av mammor, 

bland annat eftersom alla kalendrar skapas i skilda produktionskontexter med olika 

filmarbetare som alla för sin syn på världen till produktionerna. Ett större antal kalendrar som 

analysobjekt hade för övrigt gett en mer övergripande helhetsbild av skildringen av mammor 

under tjugo års tid. Men samtidigt medför en diskussion kring fler kalendrar, att varje 

kalender inte blir lika grundligt granskad som i denna analys av ett mindre antal serier.   

          

1.6.2 Litteraturen 

Den forskning som jag hämtar information och inspiration ifrån är utförd av film- och 

litteraturvetenskapliga samt socio- och genusvetenskapliga skribenter, vilka är verksamma 

såväl nationellt som internationellt.  

    Förutom feministiskt inriktad filmvetenskaplig litteratur, kommer jag att använda mig av 

litteratur som mer allmänt berör och diskuterar begreppen kön och genus.  
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Också litteratur som specifikt behandlar moderskap ur ett historiskt perspektiv, blir relevant 

för min analys, såsom antologin Familj och kön: Etnologiska perspektiv.
58

  

     För att få svar på min frågeställning huruvida mödrarna uppvisas på ett genusstereotypt 

sätt, nyttjar jag Perry R. Hintons bok Stereotyper, i vilken Hinton utförligt definierar 

begreppet stereotyp utifrån dagens forskningsläge samt gör kopplingar till vilka sociala, 

mänskliga funktioner dessa kan fylla. Hinton skriver bland annat att stereotypering innebär att 

man bedömer människor utifrån fördomar och kulturella normer om vilken kategori de tillhör, 

beroende på faktorer såsom kön, ålder, etnicitet, hårfärg och hudfärg.
59

 Stereotypering är 

enligt Hinton en process som pågår under en lång tidsperiod och stereotyper blir inte en del av 

det allmänna medvetandet förrän de ingår som en väsentlig del av kulturen.
60

  

     I övrigt kommer jag att använda mig av sociovetenskaplig forskning. Stanfors Mellan 

arbete och familj: Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige ger ett ekonomisk-historiskt 

perspektiv på kvinnors ställning på arbetsmarknaden, samt relation till arbete och familj, 

under olika decennier på 1900-talet. Bland annat tillkännager Stanfors statistiska empiriska 

undersökningar.
61

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
58

 Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona (red.), Familj och kön: Etnologiska perspektiv, Lund. 
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60
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61
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2 Sunes jul 
 

Sunes jul (1991) kretsar kring familjen Andersson och deras julförberedelser. Huvudpersonen 

är den tioårige sonen Sune. I övrigt består familjen av mamma Karin, pappa Rudolf, Sunes 

storasyster Anna och Sunes lillebror Håkan.  

2.1 Hemmet och barnen 
Redan i det första avsnittet framgår det att mamma Karin har ansvaret för hem och barn i 

familjen, medan pappa Rudolf tar hand om vardagsekonomin. Genom denna fördelning av 

föräldraroller har kalendern en verklighetsanknytning. Till det moderna västerländska 

mansidealet hör nämligen att män ska ta ekonomiskt ansvar, medan idealet för kvinnor är att 

vara moderliga och omvårdande.
62

 Dessa föreställningar om manligt och kvinnligt har varit 

dominerande åtminstone sedan industrialismen.
63

 De är alltså mycket traditionella och har 

länge inverkat på hur människor lever sina vardagsliv. Det har medfört att den gifta kvinnan 

historiskt sett har verkat i hemmet, medan mannen har arbetat utanför detta samt fungerat som 

familjeförsörjare.
64

 Framförallt från 1970-talet fram tills idag, har svenska män ökat sin andel 

av hushållsarbetet, med matlagning, städning, tvätt och barnpassning,
65

 men trots detta är det 

fortfarande kvinnorna som utför det mesta av hemarbetet.
66

  

     Mamma Karins ansvar för hem och barn visar sig i det första avsnittets inledning, då 

familjemedlemmarna poserar framför en fotograf. Barnen lämnar gruppen och Karin tar på sig 

uppdraget att hämta dem. Efter att fotograferingen är klar, är det Rudolfs uppgift att betala 

fotografen: ”Jag visste ju inte att han [fotografen] tog betalt per timme!” Karin svarar då: ”Du 

får ordna upp det där med honom, så går jag och hämtar fika.” Med andra ord låter Karin sin 

man sköta den ekonomiska delen, under tiden som hon själv ordnar med kaffe och bullar.  

     Att Karin står barnen nära gör sig därefter påmint kalendern igenom. Karin hjälper Sune 

att klä på sig inför skoldansen. Och när Sunes klass ska spela upp sin julpjäs för föräldrarna, 

går Rudolf in i klassrummet först, och därefter kommer Karin in med barnen. Barnen verkar 

även ha ett närmare känslomässigt förhållande till sin mamma än till sin pappa. I en sekvens 

vill exempelvis Sune ha hjälp med att skära upp en korv och han vänder sig till mamma, och 

först därefter till pappa. Tydligast manifesteras dock den emotionella närheten mellan mor 

och barn vid de tillfällen då Karin, Sune, Håkan och Anna håller ihop och samtidigt nästintill 
                                                           
62

 Josefson, s. 25, 31, 39.  
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64
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utestänger Rudolf ur familjegemenskapen. I många scener sitter till exempel Karin och barnen 

tillsammans i TV-soffan, medan Rudolf är någon annanstans.      

     Också det första avsnittets framställning av mamman som högst ansvarig för hemmet, är 

genomgående i kalendern. Båda föräldrarna visas till större del i hushållet, vilket indikerar att 

såväl pappan som mamman tillbringar en stor del av sina vardagsliv där. Skillnaden mellan 

dem är dock att pappan utför fritidssysslor i de scener då han är hemma, medan mamman 

istället lagar mat, städar eller ser efter barnen, då hon vistas i hushållet. Även denna 

tidsanvändning som paret Andersson symboliserar, har en koppling till verkliga förhållanden, 

Enligt Statistiska centralbyrån ägnar kvinnor en stor del av hemmatiden till hushållssysslor, 

medan män tenderar att ägna sin lediga tid i hemmet åt fritidsaktiviteter.
67

  

     Kanske klargörs det som allra mest av att Karin förfogar över hushållet, i det avsnitt då 

familjen ska julstäda. Mamma Karin håller i städningen och beordrar familjen att hjälpa till att 

göra fint i hemmet. Angående denna städdag, säger berättarrösten: ”Men städa måste man ju, 

tänker Sune. Annars gör mamma det och då försvinner alltid de finaste grejerna.” Detta tyder 

återigen på att det är Karin som tar hand om städningen i familjevillan.  

     En specifik scen i avsnittet, i vilken det framkommer speciellt tydligt hur mycket tid Karin 

ägnar åt hushållsarbete, inleds med att vi får se Karin dammsuga entusiastiskt. Hon pratar 

med dammsugaren som om den var ett husdjur, kallar den för Tuss, och verkar på så sätt ha 

format ett nära känslomässigt förhållande till sitt städredskap genom åren. När dammsugaren 

efter några sekunder går sönder, blir Karin helt förtvivlad. Hon gråter och berättar för Rudolf 

att Tuss är som en gammal vän för henne.  

     Att Sunes jul, genom skildringen av mamma Karin, förmedlar en syn på kvinnor som 

omvårdande och omsorgsfulla, kan förklaras av att den producerades i en kontext där en sådan 

kvinnosyn var mycket vanlig. Björk menar att alla flickor i dagens svenska samhälle från 

födseln lär sig hur de ska ”klä på sig” sin kvinnlighet genom att vara ömma och 

ansvarstagande. Att vara kvinna, och agera ett feminint genus, är med andra ord något som en 

individ socialiseras till genom att följa omvärldens stereotypa förväntningar.
68

 

 

2.2 Genusstereotyperna i hushållet 
Även Rudolf utför hushållssysslor, även om dessa inte involverar matlagning eller städning. 

Med dessa göromål misslyckas Rudolf regelbundet, vilket leder till att Karin får utföra dem på 

egen hand. Att sätta upp ljus på ett stabilt sätt i julgranen visar sig vara svårt. Karin 

                                                           
67
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68
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demonstrerar då hur Rudolf ska placera ljusen. Och när Rudolf inte får ordning på en 

hoptrasslad julljusslinga, trasslar Karin upp den. Det är upp till mamman att vara 

handlingskraftig och utföra det som pappan inte mäktar med.      

     Denna gestaltning av män som inte klarar av hushållssysslor, har paralleller till det 

verkliga livet. Att som man utföra kvinnoarbete ansågs under en lång tidsperiod som fel i 

Sverige.
69

 Synsättet kan spåras tillbaka till åtminstone det förindustriella bondesamhället på 

1600-talet. Vid denna tid arbetade kvinnorna för det mesta inomhus, medan männen skötte 

utomhussysslorna. Ofta hjälpte kvinnorna till med männens verksamhet, men männen utförde 

sällan kvinnornas arbete, eftersom en fallenhet för hushållsarbete ansågs som en naturlig del 

av den kvinnliga karaktären, men däremot inte av den manliga personligheten.
70

 Även om 

denna uppfattning om genus inte längre gör sig lika påmind i dagens Sverige, lever den i 

högsta grad kvar, och visar sig bland annat i yrkesfördelningen mellan kvinnor och män. 

Kvinnor återfinns allt oftare inom traditionellt mansdominerade yrken, medan män inte alls 

förekommer i samma utsträckning inom historiskt kvinnodominerade verksamhetsområden, 

knutna till service och omsorg.
71

    

     Ytterligare en anledning till kalenderns skildring av Karins skicklighet och Rudolfs 

tillkortakommanden, kan enligt Stanfors vara att västerländsk media ofta uppvisar 

genusstereotypa bilder av kvinnor som husliga och män som tafatta.
72

 Sunes jul är alltså en i 

raden av sådana schablonartade mediabilder.   

 

2.3 Maktpositionerna i familjen 
Skildringen av Karin som innehavare av moderliga egenskaper kan tolkas utifrån de 

feministiska synsätt på film som bland andra Claire Johnston och Betty Friedan förde fram på 

1960- och 1970-talen.
73

 Teoretikerna menade att skildringen av kvinnor i västerländsk film 

har präglats av en patriarkal föreställning om kvinnlighet. Detta har fått till följd att kvinnorna 

har definierats i relation till män, som exempelvis mödrar och hemmafruar samt passivt 

underordnade de manliga karaktärerna.
74

 Att kvinnor skildras stereotypt i media är något som 

också 2000-talets genusteoretiker, såsom Fagerström och Nilson, lagt märke till.
75

   

                                                           
69

 Josefson, s. 90.  
70

 Inger Lövkrona, ”Hierarki och makt-den förmoderna familjen som genusrelation”, i Meurling, Lundgren & 

Lövkrona (red.), Familj och kön: Etnologiska perspektiv, Lund. Studentlitteratur 1999, s. 20f, 32-37. 
71

 Stanfors, s. 14f, 95f, 108, 118.  
72

 Stanfors, s. 108. 
73

 Chaudhuri. 
74

 Chaudhuri. 
75

 Fagerström & Nilson, s. 49-89. 



 

15 
 

Utifrån dessa feministiska och genusvetenskapliga perspektiv är mamma Karin en traditionellt 

feminin karaktär, då hon är moderlig och omvårdande. Däremot uppvisar inte Karin någon 

påtaglig passivitet i sin roll som hustru och mor. I själva verket är hon i högsta grad 

handlingskraftig i förhållandet med maken och barnen, eftersom det är hon som har den 

högsta maktpositionen i familjen. När Rudolf misslyckas med så gott som allt han tar initiativ 

till att utföra i hushållet, blir Karin familjens överhuvud och den som styr och ställer.   

     I Sverige har mannen genom historien ansetts som en naturlig ledare, medan kvinnan har 

försatts i en underordnad position både i samhället och i familjen.
76

 Denna föreställning om 

könsspecifika samhällspositioner började emellertid förändras under första halvan av 1900-

talet och numera kännetecknas kärnfamiljer, enligt Sören Jansson, av en ökad jämställdhet 

och demokrati mellan föräldrarna. Anthony Giddens framhåller i detta teoretiska sammanhang 

”den demokratiska modellen” som rådande i västvärlden idag, vilken innebär att föräldrar på 

ett jämställt sätt gemensamt engagerar sig i beslut rörande hem och barn.
77

 Karin följer 

således de samtida tendenserna, eftersom hon har bestämmanderätt i familjen. Men någon 

utvecklad ”demokratisk modell” kommer inte till uttryck i kalendern, fastän Rudolf spenderar 

mycket tid tillsammans med barnen och då hinner lära dem och tillrättavisa dem om olika 

aspekter av tillvaron. Generellt sett förefaller Rudolf ha väldigt lite att säga till om i 

förhållande till Karin. Vid de fåtal tillfällen då pappan trots allt tar på sig rollen som 

familjeöverhuvud, framkommer det oftast att han har en obetydlig bestämmanderätt i 

familjen. Det synliggörs i en episod då familjen är på ett varuhus, och Rudolf, i ett försök att 

axla ledarrollen, säger till familjen att det är viktigt att de håller ihop, så att de inte tappar bort 

varandra i folkmassan. Därefter skyndar likväl frun och barnen iväg åt skilda håll, utan att bry 

sig om hans önskemål.  

     Då det är Karin som bestämmer, är det Rudolf som får egenskapen passivitet, som i dagens 

media ofta gestaltas som utpräglat kvinnlig, medan Karin istället erhåller ett karaktärsdrag, 

aktivitet, som i vår västerländska kultur anses som manligt.
78

 I viss mån kan dock även Karin 

uppfattas som passiv, då hennes funktion i handlingen främst är att drabbas av de 

händelseförlopp som Rudolf sätter igång. Karins handlingsutrymme bestäms och begränsas av 

de handlingar som Rudolf, en manlig figur, ger upphov till. Men eftersom Karin är 

handlingskraftig i förhållande till sin man, blir hennes sammanlagda karaktär inte entydigt 

aktiv eller passiv utan består snarare av en kombination av dessa två mänskliga egenskaper.  
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2.4 Manligt och kvinnligt i yrkeslivet 

Den enda plats där det är ordning och reda på Rudolf verkar vara på hans arbete, i varje fall 

enligt berättaren, som i serien konstaterar att Rudolf är ordningsam, ”i alla fall på jobbet”.  

     Också mamma Karin har ett yrke, vilket innebär att hon och Rudolf tillsammans bidrar till 

familjeekonomin. Rudolf har dock, vilket framgår ovan, större ansvar för pengar i vardagliga 

sammanhang. Det gör att han förhåller sig realistiskt till många män i svenska familjer. Enligt 

en statistisk studie av svenska par i mitten av 1990-talet, visade sig de gifta männen ha större 

makt över de ekonomiska resurserna i hushållet än vad deras fruar hade.
79

  

     Det tvåförsörjarsystem som makarna Andersson representerar har i dagens Sverige ersatt 

enförsörjarsystemet med mannen som försörjare, som dominerade från den förindustriella 

tiden fram till 1970-talet.
80

 På 2000-talet utgör kvinnor, såväl gifta som ogifta, halva den 

sammanlagda svenska arbetskraften, till skillnad från för hundra år sedan. Då utgjorde 

kvinnor 28 procent av det totala antalet yrkesverksamma svenskar över femton år, men som 

regel slutade de arbeta i samband med äktenskapet och stannade då hemma för att ta hand om 

man och barnen.
81

          

     Karin är bibliotekarie och har med andra ord ett feminint kodat serviceyrke.
82

 Att Karin 

yrkesarbetar, men ändå så gott som ensam sköter hemmet, är idag symptomatiskt för ett stort 

antal svenska kvinnor, skriver Stanfors. I heterosexuella parförhållanden där båda parterna har 

en yrkesmässig karriär, är det kvinnorna som har huvudansvaret för familj och hem.
83

   

     Vad som räknas som maskulina respektive feminina yrken förändras över tid.
84

 Men 

utifrån ett nutida synsätt, har också de andra kvinnorna i kalendern yrken som i dagens 

västvärld domineras av kvinnor, medan männen har yrken där majoriteten av de verksamma 

är män. Karins sätt att agera genus genom avlönat arbete är alltså i hög grad likt de andra 

karaktärernas. Sune, som går i tredje eller fjärde klass, har exempelvis en kvinnlig lärare och i 

det verkliga livet är majoriteten av förskole- och grundskolelärarna kvinnor.
85

 I det varuhus 

som Sunes familj besöker kring jul är kassörskorna kvinnor. Och på varuhusets 

sminkavdelning arbetar en kvinna.  

     Med andra ord har kvinnorna i kalendern typiskt kvinnliga yrken kopplade till omvårdnad, 

service, matlagning och omsorg om barn. Också här finns det följaktligen samband med det 
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verkliga samhället, då det i Sverige är kvinnor som dominerar inom den offentliga sektorn, 

vid de yrkesinriktningar som medför olika grad av ansvar för människor.
86

 Enligt Björk är 

anledningen till detta att omvårdnad är en social och kulturell egenskap som flickor i 

västvärlden uppmuntras till att involvera i sin egen genusidentitet från ung ålder.
87

      

     De manliga karaktärerna i Sunes jul återfinns på ledande eller auktoritära yrkespositioner 

samt inom områden som kretsar kring teknik, ekonomi och kroppsstyrka. Rudolf arbetar på 

Skattemyndigheten. Rektorn på Sunes skola är en man. En manlig präst håller i julmässan och 

i ishallen där Sune tränar ishockey arbetar två manliga vakter. I en scen som gestaltar Sunes 

tankar får vi tittare se en manlig doktor konversera med en kvinnlig sjuksköterska. Och i en 

drömsekvens blir Sune förhörd av en hårdför manlig polis.  

     Att männen framställs på detta sätt kan bero på att de egenskaper som anses som 

maskulina i den moderna västvärlden är ledarskap, fysisk styrka och teknisk kunnighet.
88

  

Dessutom dominerar män på chefspositionerna inom både privat och offentlig sektor.
89

 

Läkare är emellertid ett yrke, som från att tidigare ha varit mansdominerat, under de senaste 

tjugo åren allt mer har kommit att utföras av kvinnor.
90

   

     Visserligen återfinns inte Rudolf inom något utpräglat tekniskt verksamhetsområde, men 

däremot agerar han genus i förhållande till teknik då han uttrycker ett intresse för teknologi, 

som Karin inte delar. Detta blir uppenbart då han försöker övertala Karin att köpa en 

parabolantenn, men Karin blir inte alls imponerad av hans idé.  
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3 Mysteriet på Greveholm 
 

I Mysteriet på Greveholm (1996) får vi tittare följa familjen Ohlson, som veckorna före jul 

flyttar in på Greveholm, ett slott som visar sig dölja många spännande hemligheter. Familjen 

består av mamma Astrid, pappa Leif och barnen Lillan, Ivar och Melitta.  

 
3.1 Mamman och hemmet 
Liksom i Sunes jul ses både mamman och pappan till stor del i hemmet, och mamman 

använder sin hemmatid främst till hushållsarbete, medan pappan övervägande ägnar sig åt 

fritidssysslor. Verklighetsanknytningen till att mammor i dagens svenska kärnfamiljer 

fortfarande har huvudansvaret för hem och barn, blir därmed tydlig även i denna kalender. 

Enligt Stanfors tillbringar svenska kvinnor i genomsnitt fyra timmar med hushållsarbete varje 

dag, medan män ägnar två och en halv timme åt oavlönat hemarbete.
91

      

     Att det är mamma Astrid som ensam ansvarar för hushållssysslorna synliggörs fortlöpande 

i kalendern. Vid ett flertal tillfällen berättar Astrid vilken slags färdigmat hon kommer att 

värma i mikron och bjuda mannen och barnen på. I en scen bakar hon pepparkakor 

entusiastiskt och plockar fram julgransprydnader. Och det är Astrid, och inte maken, som vi 

får se gå och handla matvaror vid ett par tillfällen i kalendern. 

     I övrigt åskådliggörs hemarbetet i en sekvens där Astrid har famnen full av handdukar och 

i en annan scen blir duken på köksbordet fläckig och mamman säger till sina barn att lägga 

den i badkaret, så att hon kan ta hand om den senare. Ibland får vi dessutom se Astrid pynta i 

slottet. Mamman agerar således sitt kön genom de nuvarande genusstereotyper som Josefson 

identifierar, genom att vara pysslig och huslig.
92

 Bland annat hänger hon upp tavlor och målar 

väggarna i allrummet. Hennes motivering till familjen om varför hon gör så är: ”Jag var ändå 

hemma och vattnade blommorna och då tänkte jag passa på att piffa upp här lite, så att det inte 

är så dystert och murrigt. Det är väl trevligt med lite hemkänsla?” Detta tyder på att Astrid är 

den som främst har ansvaret för hemmet. Vid julstädningen hjälps emellertid alla 

familjemedlemmar åt, men det sker med mamman som städledare, precis som i Sunes jul.  

      

3.2 Föräldrarna och barnen 
Varken mamman eller pappan i Mysteriet på Greveholm spenderar mycket tid tillsammans 

med barnen. I själva verket befinner sig föräldrar och barn oftast på skilda håll. Det är dock 
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också i denna kalender mamman som intar den mest ansvarstagande, omtänksamma och 

bestämmande positionen gentemot barnen. I jämförelse med Leif ägnar Astrid mer tid åt 

förmaningar och tillrättavisningar. Astrid ber Ivar att sätta sig ned i bilen och ta på sig 

säkerhetsbältet med kommentaren att det är livsfarligt att sticka upp huvudet genom takluckan 

under färd. Hon ger även barnen avskräckande exempel på varför de inte ska dricka läsk och 

julmust, då sådana drycker kan förstöra tänderna.  I en annan scen oroar hon sig för att barnen 

ser en alltför otäck film på TV. Och när Melitta vid ett tillfälle nyser, erbjuder Astrid henne 

varm choklad.  

     Leif kommer inte lika frekvent med förmaningar och han visar på så sätt inte upp en lika 

omhändertagande sida som sin hustru. Också i Mysteriet på Greveholm är det i högre grad 

mamman som framstår som ansvarstagande, medan pappan istället upplevs som 

förhållandevis oordningssam.  

 

3.3 Maktförhållandena i familjen  
Mamma Astrid ger, genom sina moderliga personlighetsdrag, en bild av kvinnlighet på film 

som andra vågens feministiska filmteoretiker såg som mycket traditionell,
93

 och som enligt 

genusteoretiker såsom Josefson, också förekommer i dagens svenska media.
94

 Astrid kan även 

upplevas som stereotypt och feminint passiviserad i förhållande till sin man Leif, just därför 

att hon är mer ansvarsfull än vad han är. Men till skillnad från i Sunes jul är inte mammans så 

gott som enda funktion, som kvinnlig figur, att uteslutande reagera på det som hennes make 

gör. Astrids göromål i hushållet är i hög grad självständigt motiverade, snarare än orsakade av 

de manliga karaktärernas handlingar. Dessutom är det även i denna kalender mamma Astrid 

som har den mest aktiva positionen och som styr i hushållet, medan pappa Leif snarare blir 

passiv i förhållande till hennes beslut. Det är Astrid som bestämmer när och vad familjen ska 

äta och som delegerar hushållsuppgifter till barnen samt tar egna initiativ till att dekorera 

hemmet.  

     Jämfört med i kalendern från 1991, ägnar inte mamma Astrid merparten av sin tid åt att 

tillrättvisa sin man, så som mamma Karin gör. Och Leif är själv delaktig i besluten som rör 

hemmet på så vis att han emellanåt intar en fostrande position gentemot barnen. Bland annat 

lär han Lillan en del fakta om naturvetenskap och i slutet av kalendern blir Leif orolig för att 

spökena på slottet ska göra barnen illa. Följaktligen kommer ”den demokratiska modellen” till 
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uttryck i högre grad hos familjen Ohlson än hos familjen Andersson. Huvudansvaret för 

barnuppfostran tycks emellertid ligga hos mamman och inte hos pappan i båda kalendrarna. 

 
3.4 Genus i yrkeslivet 
Pappa Leifs arbete beskriver mamma Astrid som ”väldigt svårt och betydelsefullt”. Leif är 

ingenjör och hobbyuppfinnare och han har ett starkt teknikintresse, vilket leder till att han ofta 

syns tillsammans med teknisk apparatur av skilda slag.  

     Leif jobbar hemifrån. Det medför att han inte enbart gör fritidssysslor i hemmet, utan 

också ses i färd med att utföra verksamhet som har med hans yrke att göra. Att hans hem 

fungerar som en arbetsplats, visar sig redan då familjen anländer till slottet och Leif väljer 

vilket rum som ska bli hans arbetsrum. Under kalenderns gång arbetar han sedan med att lösa 

problemet med att flytta en TV-satellit. Vid ett tillfälle gör Leif komplicerade matematiska 

beräkningar, knutna till detta problem, på en svart tavla, medan han förklarar begreppet 

”koordinatsystem” för dottern Lillan. På sin fria tid i hemmet hinner han med att sätta upp en 

parabolantenn, en handling som återigen visar på hans intresse för teknik.   

     Mamma Astrid delar inte teknikintresset med pappa Leif, vilket vi tittare förstår 

exempelvis av att pappan har en egen dator, men inte mamman. Ointresset framkommer 

dessutom tydligt i dialogen mellan Astrid och Lillan. Lillan är intresserad av 

naturvetenskapliga ämnen precis som sin pappa och försöker hjälpa honom att flytta satelliten. 

Dessutom jagar hon spöken på slottet med hjälp av en voltmeter och hon använder pappans 

dator. I en scen där Astrid står och viker lakan, ger hon tips till Lillan om hobbyer som hon 

skulle kunna ägna sig åt istället. Astrid säger: ”Varför kan inte du vara som andra flickor? 

Alltså, när jag var i din ålder, så lekte jag isprinsessa, hårfrisörska, affär, ja, sånt är normalt, 

inte hålla på med sånt där.” Astrid upplever dotterns intressen som maskulina och ger istället 

exempel på traditionellt kvinnliga yrken inom service och omvårdnad. Återigen kan 

paralleller dras mellan kalendern och de synsätt som enligt Nina Björk råder i samhället, där 

kvinnor förknippas med moderlighet och uppfostras till att visa detta karaktärsdrag både inom 

familjen och i arbetslivet. Genom sitt val av teknik som intresse, bryter Lillan mot den 

rådande genusnormen i samhället, medan Astrid lever upp till idealet som moderlig och 

omhändertagande. 
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Den beskrivning som mamma Astrid ger av Leifs jobb avslöjar att hon ser upp till sin mans 

yrke. Samtidigt är hon mycket stolt över sitt eget yrkesval, tandhygienist. Båda föräldrarna är 

därmed delaktiga i familjeekonomin, vilket är karakteristiskt för svenska par idag.
95

 

     Leifs yrke, ingenjör, är traditionellt manligt och ett av de vanligaste yrkena bland svenska 

män, liksom de flesta andra yrken som är inriktade på teknik, såsom fordonsförare, 

byggnadshantverkare och maskin- och motorreparatör.
96

 Överhuvudtaget dominerar män i 

världen i stort, i yrken som involverar tekniska produkter av olika slag.
97

 Antalet kvinnliga 

studenter på teknikutbildningar har visserligen ökat, men samtidigt har också andelen manliga 

studenter stigit, vilket medför att männen fortfarande är i klar majoritet.
98

      

     Astrids yrke, liksom andra omsorgsrelaterade yrken såsom undersköterska, förskollärare 

och sjuksköterska, är istället kvinnodominerat.
99

 De fiktiva figurerna Leifs och Astrids 

yrkesval är därmed representativa för män och kvinnor i det verkliga livet, eftersom flickor 

ofta väljer att utbilda sig inom omvårdnad och barn- och fritid, medan pojkar intresserar sig 

för el-, energi-, bygg-, fordons- och industriutbildningar. Och detta resulterar med tiden i en 

könsuppdelad arbetsmarknad med horisontell segregering, det vill säga män och kvinnor 

återfinns till stor del i olika yrkesinriktningar.
100

  

     Även de övriga kvinnliga karaktärerna i kalendern har typiskt feminina service- och 

omvårdnadsyrken. I den mataffär som Astrid handlar är kassörskan kvinna. Och barnen Lillan 

och Ivar, som är nio respektive tolv år gamla, har en kvinnlig lärare. Att de även har en 

manlig lärare, visar på att det finns undantag från könssegregeringen i arbetslivet. Män har i 

synnerhet under de senaste tjugo åren, allt mer börjat utbilda sig inom de traditionellt 

kvinnliga områdena.
101

  

     Att arbeta hemma, som Leif gör, är mycket vanligt bland svenska män i kärnfamiljer. Det 

är generellt sett vanligare bland män än bland kvinnor att utöva yrkesverksamhet hemma när 

de har slutat jobbet för dagen.
102

 Kvinnor tar däremot oftare itu med hushållsarbete efter 

arbetsdagens slut, även om de har en lika hög ekonomisk och yrkesmässig ställning som sina 

män.
103

 Arbetsfördelningen mellan Leif och Astrid är alltså kännetecknande för svenska 

förhållanden. Det är emellertid inte bara Leif som ger prov på sitt yrke i hemmet, utan också 
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Astrid gör det, när hon återkommande i serien ger sina barn tips kring tandvård och låter dem 

skölja munnen med fluor.   

 

4 Håkan Bråkan  
 

Håkan Bråkan (2003) handlar om samma familj som Sunes jul, men huvudpersonen är 

lillebror Håkan. Kalendern utspelar sig veckorna före jul.    

4.1 Hemmet och barnen 
I inledningen får vi tittare veta att mamma Karin är inlagd på Doktor Malte Severins 

stressklinik. I en tidig scen förklarar Severin uttryckligen för Karins familj att Karin är 

sjukskriven, eftersom hon är utbränd. Det är uppenbart av dialogen mellan karaktärerna att 

Karin har tagit ut sig genom barnpassning och hushållsarbete, och att detta har blivit för 

mycket för henne såväl psykiskt som fysiskt. Doktor Severin säger till Rudolf: ”Som läkare 

och feminist, så är det min plikt att ta Karins behov på allvar. Nu är det hennes tur att få vila 

sig och din tur att sköta hushållet.” På sjukhuset säger Karin till doktor Severin att hon vill 

åka hem, för det är så mycket som hon känner sig manad att göra inför den stundande 

julhelgen: ”Jag måste ju handla julklappar och koka knäck och trilla köttbullar. Jag ska ju 

städa. Jag måste ju skriva julkort!”    

     Matlagning och städning och annan verksamhet som kopplas till hemmet verkar främst 

vara mamma Karins uppgift. Ytterligare ett bevis på hur nära sammanbundet Karins liv är till 

hem och barn, framkommer då Severin ger Karin exempel på hur hennes liv brukar te sig, för 

att på så sätt få henne att stanna på kliniken istället för att återvända till familjen. Severin 

säger: ”Snart får du komma tillbaka hem och ta tag i allt. Julstök och klappar (…), jobbet, 

plocka undan efter Rudolf och ungarna, lämna och hämta och handla, passa tider, laga goda 

middagar och lyssna och lösa alla andras problem.”  

     Kort sagt representerar Karin, i likhet med mödrarna i Sunes jul och Mysteriet på 

Greveholm, de stereotypt moderliga egenskaperna, såsom att vara pysslig, huslig, vänlig, 

omhändertagande, öm, mjuk, ansvarsfull och vårdande, som bland andra Josefson anser även 

kommer till uttryck som idealiskt kvinnliga i media nu på 2000-talet.
104

 Karins fullspäckade 

hushållsarbete för tankarna till verkligheten, där kvinnor fortfarande, både nationellt och 
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internationellt,
105

 utför mer hemarbete än män och där svenska kvinnor dessutom ofta gör 

flera hushållssysslor samtidigt.
106

  

 

4.2 Pappan och hushållet 
Eftersom Karin måste vila upp sig under en tid, blir det pappa Rudolf som får sköta hushåll, 

matlagning och barn. Det uppenbaras snart att Rudolf inte är van vid sådana sysslor, vilket 

ytterligare befäster att dessa vanligtvis är Karins uppgifter samt att Karin är den förälder som 

är överlägset mest engagerad i familjelivet, medan Rudolf tenderar att fokusera på yrkesliv 

och fritid. 

     Något som tyder på att båda föräldrarna vanligtvis brukade hämta och lämna barnen vid 

skolan, tillsammans eller var och en för sig, är emellertid att en av Håkans klasskamrater 

frågar honom: ”Varför är det bara din pappa som hämtar dig?” Av detta kan det antas att både 

Karin och Rudolf till viss del kan ha ansvarat för barnen. Det som visar på att Karin ensam 

brukar lämna och hämta Håkan vid skolan, är dock att Rudolf, med Karin inlagd på klinik, får 

svårt att kombinera lämnings- och hämtningstider med arbetstider. 

     Att Rudolf inte är van vid att ha huvudansvaret för barnen, märks då han missar att läsa ett 

informationspapper som Håkan har fått av sin skolfröken om att han ska börja i en ny skola. 

När Rudolf bakar lussebullar, bränns de vid, och när han ska julpynta, hittar han inte 

julsakerna, eftersom han inte känner till var Karin brukar förvara dem. Och eftersom Rudolf 

inte hinner med diskning och städning, förblir disken odiskad och huset ostädat.  

     I korthet klarar Rudolf inte av att utföra de sysslor som Karin tidigare förfogade över. 

Liksom i Sunes jul, uppvisas alltså här den bild av män som tafatta i hemmet, som är vanligt 

förekommande i media idag.  

      

4.3 Maktfördelningen i familjen  
Ytterligare en anledning till att Rudolf inte förmår sköta hemmet och barnen kan vara att det 

är Karin som vanligtvis har den högsta maktpositionen i familjen och är familjens överhuvud. 

Detta visar sig genom att Rudolf inte har tid att sköta hemmet och dessutom till en början inte 

lyckas få barnen att hjälpa till med hemarbetet. Karin förefaller med andra ord, förutom att 

utföra det mesta arbetet i hemmet, vara den som styr i familjen och har befogenhet att 

delegera de hushållssysslor som hon inte själv hinner med till sina barn. ”Den demokratiska 
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modellen”, vilken definieras av ömsesidigt engagemang hos föräldrarna, kan inte anses gälla i 

någon större utsträckning hos familjen Andersson i Håkan Bråkan. 

     Till sist bestämmer sig dock Rudolf för att ta kontroll över familjen. I en scen som 

påminner om en gammal journalfilm får vi se Rudolf och barnen utföra hushållsarbete 

tillsammans, medan berättarrösten säger: ”Äntligen har Rudolf tagit befälet över familjen. Här 

ser vi det städas och fejas med en otrolig finess, under muntra tillrop av familjefadern.” 

Därefter bestämmer Rudolf att han själv ska fatta alla viktiga beslut som rör familjen. Därmed 

tar Rudolf på sig sin hustrus uppgift att leda hushållet och se till att ordningen upprätthålls. 

Genom att agera ledare antar Rudolf samtidigt den manliga position i hushållet, med mannen 

som innehavare av högst bestämmanderätt över de övriga familjemedlemmarna, som var 

vanligt förekommande i Sverige från den förmoderna tiden fram till i mitten av 1900-talet.
107

 

     Eftersom vi i kalendern inte får se Karin i bostaden, kan det inte dras några definitiva 

slutsatser kring hur föräldrarna i vanliga fall fördelar beslutsfattandet sinsemellan. I nästan 

varje scen ses Karin istället liggande i sin sjuksäng. Alla de övriga karaktärerna i kalendern, 

såväl manliga som kvinnliga, är således aktiva i förhållande till Karin. Utifrån den andra 

vågens feministiska filmvetenskapliga synsätt kan skildringen av Karin som passiv och 

overksam anses vara schablonmässig.  

     Det är inte förrän i slutet av kalendern, i avsnitt tjugoett, som Karin på allvar börjar agera, i 

och med att hon förstår att hon hålls fången av Severin. I samband med det blir hon fast 

besluten att ta sig hem och uppvisar därför både handlingskraft och initiativförmåga för att 

bryta sig ur de handlingsförlamande omständigheterna. När Karin återvänder till hemmet och 

familjen återförenas, återfår hon sin omhuldande, men samtidigt aktiva och ledande roll som 

ansvarig för hem och barn. Rudolf skadar nämligen fingrarna just när Karin kliver in genom 

ytterdörren, men Karin finner sig snabbt i situationen och ropar: ”Fort, in i köket och spola 

kallt vatten!” 

      

4.4 Manligt och kvinnligt i yrkeslivet 

Ytterligare en faktor som medverkar till att Rudolf inte mäktar med Karins sysslor, är att hans 

pengar inte räcker till mat åt familjen. Detta antyder att familjen Andersson är beroende av 

både Karins och Rudolfs löner och att båda föräldrarna har ansvar för det ekonomiska livet. 

Vi får inte veta vilket yrke Karin har utanför hemmet, men att hon förvärvsarbetar visar sig 

genom dialogen mellan Severin och Karin. Då denna kalender, liksom Sunes jul, är en version 

av Sune- och Håkan Bråkan-böckerna av Sören Olsson och Anders Jacobsson och handlar om 
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samma familj, kan det antas att mamma Karin även i denna kalender arbetar som 

bibliotekarie, men detta framgår inte explicit.    

     Också de andra kvinnliga karaktärerna i Håkan Bråkan återfinns i kvinnodominerade 

yrkespositioner med inriktning mot service och omvårdnad. Företrädarna för de sociala 

myndigheterna som besöker familjen Andersson är kvinnor. Och Håkan, som går i småskolan, 

har en kvinnlig lärare.  

     De flesta manliga karaktärer har istället mansdominerade yrken som kretsar kring teknik, 

ekonomi, styrka och auktoritet. Rudolf ses arbetande på Skattemyndigheten. En av Håkans 

vänner har en pappa som är polis, ett yrke där män är i klar majoritet. På polisutbildningen i 

Sverige dominerar de manliga studerande, då de utgör sjuttiofem procent av de sökande.
108

 

Att doktor Severin är man, medan sköterskan/sekreteraren på stresskliniken är kvinna, visar 

på det faktum att även om kvinnliga läkare blir allt fler i Sverige, är det ändå fortfarande inom 

den mer traditionellt feminina sjuksköterskeutbildningen med inriktning på vård och omsorg, 

som kvinnor oftast återfinns.
109

  

     Således åskådliggör Håkan Bråkan, liksom de andra kalendrarna, det verkliga 

könssegregerade arbetslivet. För övrigt gestaltar Severins chefsposition över sjuksköterskan 

den vertikala segregeringen i arbetslivet, med andra ord hur män fortfarande dominerar i 

högre maktpositioner än kvinnor inom på den svenska arbetsmarknaden.
110

 Håkans 

skolkamrat Isabellas mamma är emellertid administrativ chef, vilket visar på hur kvinnor allt 

oftare innehar chefspositioner inom både privat och offentlig sektor i Sverige.
111

 Vi får dock 

inte veta om Isabellas mamma verkar inom ett traditionellt kvinno- eller mansyrke.  
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5 Mysteriet på Greveholm 2-Grevens återkomst 
 

I Mysteriet på Greveholm 2-Grevens återkomst (2012), har det gått femton år sedan familjen 

Ohlson flyttade in på Greveholm. När kalendern börjar är slottet till försäljning, men snart 

flyttar familjen Söderlund in och det dröjer inte länge förrän mystiska saker sker. I familjen 

ingår mamma Kristina, kallad Kicki, samt pappa Stig och barnen Saga och Benny.     

5.1 Mamman och hushållsarbetet 

Båda föräldrarna visas huvudsakligen i hemmet, även om de också förekommer utanför detta, 

såsom då de skjutsar sina barn till och från skolan. Dessutom är mamma Kicki vid ett tillfälle 

alldeles i början av kalendern hos frisören inne i staden. När det gäller hemarbetet, förefaller 

det inledningsvis som om mamman utför det mesta själv, såväl det som är knutet till 

matlagning, städning och tvätt, som det som är kopplat till hantverksarbete. Även i denna 

kalender är med andra ord mamman innehavare av de karaktärsdrag som vi idag uppfattar 

som kvinnliga, det vill säga att laga mat och visa omsorg.
112

 Kicki ansluter sig därmed till de 

fiktiva mödrarna i de andra tre kalendrarna, vilka alla, liksom de flesta kvinnor i dagens 

Sverige, själva utför det mesta av hushållsarbetet.  

     Att Kicki tar ansvar för hemarbetet får vi reda på genom att det är hon som tillagar maten i 

kalendern. I en scen bakar hon ostkaka efter recept. Och i en annan sekvens säger hon till sin 

man: ”Nej, nu har jag lagat trappräcket samt vårt gamla matbord och en bokhylla.”  Vi får 

visserligen inte se Kicki städa eller tvätta, men det kan antas att det är hon som utför dessa 

sysslor, eftersom pappa Stig inte tycks göra något arbete i hemmet på eget bevåg. Stigs ovilja 

till hemarbete framkommer vid ett tillfälle då Kicki upptäcker en spricka i 

vardagsrumsväggen och föreslår att Stig ska laga den. Stig tvekar och föreslår att de ska anlita 

en hantverkare, men Kicki lyckas så småningom övertala honom att hjälpa henne med 

lagningen. 

 

5.2 Makten i hemmet 
Med anledning av denna ojämna fördelning av hemarbete, framstår det som om mamman är 

den person som bestämmer i hushållet. Under kalenderns gång utför Stig visserligen ett antal 

hushållssysslor. Men det är ändå en kombination av fritidsaktiviteter och yrkesarbete, som 

Stig främst ägnar sig åt. Stig är nämligen författare och ses ofta sittande vid sin skrivmaskin. 

Dessutom är allt det hushållsarbete som han gör utfört på initiativ från Kicki, som fungerar 
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som en slags arbetsledare. Detta förstärker hennes tidigare etablerade position som 

huvudansvarig för hemmet. Kickis relation till Stig kännetecknas i själva verket av att hon ger 

honom uppmaningar eller order om vilka uppgifter som han ska genomföra åt henne. Hon 

beordrar Stig att sätta upp tapeter och bära ut möbler från slottet. Dessutom ger hon honom 

råd om hur han bör klä sig. För övrigt ifrågasätter hon det mesta som Stig gör. Exempelvis 

bestämmer hon att Stig inte får fortsätta med alkemi, som han fattar tycke för under 

berättelsens gång, utan istället bör hjälpa henne att släktforska.      

     Stig framstår som passiv i förhållandet mellan föräldrarna, medan Kicki är den aktiva och 

pådrivande. Det är mamma Kicki och inte hennes make, som beslutar sig för att köpa slottet 

och som kommunicerar med mäklaren på visningen. Kicki övertalar mäklaren att få köpa 

slottet och det är hon som skriver på köpekontraktet. Kickis ledarroll medför att ”den 

demokratiska modellen” inte heller i denna kalender kommer till uttryck på ett påtagligt sätt. 

     Mamma Kicki uppvisar alltså inte en feminin passivitet som den andra vågens 

filmteoretiker ansåg gör sig gällande på film historiskt sett,
113

 och som genusteoretiker såsom 

Fagerström och Nilsson anser visualiseras i svensk media.
114

 Kicki är i högsta grad 

företagsam, i synnerhet gentemot sin man. Hon är okuvlig i sina beslut och driver igenom och 

argumenterar för sina önskemål gentemot sin make och de andra karaktärerna med stor 

principfasthet och självsäkerhet. Därmed följer Kicki den norm för kvinnor som Josefson ser 

som gällande på 2000-talet och som innebär att idealkvinnan bör vara huslig och ansvarsfull, 

men samtidigt också kunna uttrycka självständighet och ta för sig i sociala situationer.
115

  

      

5.3 Ansvaret för barnen 
Varken Kicki eller Stig kan sägas vara ensam ansvarig för barnens omsorg. Snarare tillbringar 

ingen av dem, vilket även är fallet i kalendern från 1996, någon längre tid tillsammans med 

dessa. Föräldrarna och barnen befinner sig vanligen på olika håll, vilket leder till att barnen 

oftast konverserar med varandra, medan föräldrarna kommunicerar sinsemellan. Under 

handlingen växer därför två parallella och till stor del separata händelseförlopp fram, varav ett 

kretsar kring barnens utforskande av slottet, medan ett annat kretsar kring föräldrarnas 

förhållande. På grund av detta, uppvisar inte varken Kicki eller Stig någon påtaglig 

omhändertagande sida gentemot sina barn. Kicki bryter på så sätt mot det samtida idealet för 

moderlighet. Men hon kan också anses följa idealet genom den ansvarsfulla sida som hon 
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uppvisar i hushållet i stort samt gentemot sin man. Till Kickis ansvarstagande position hör 

även att hon inte försätter sig i farliga situationer. Stig upplevs däremot som oförsiktig.  Han 

går in i en spökfälla i form av ett elektriskt skåp samt laborerar med kemiska substanser i ett 

laboratorium, utan utförliga kunskaper i kemi och utan en tanke på konsekvenserna. 

 

5.4 Genusagerandet i yrkeslivet 
Att Kicki, liksom Stig, har ett yrke, framgår av konversationen mellan henne och 

hårfrisörskan i början av kalendern. Kicki har då insett att hon söker en förändring i sitt liv 

och hon bestämmer sig för att skaffa en ny frisyr. Frisörskan menar att Kickis längtan efter 

förändring kan bero på hennes ålder. Hon säger: ”Fyrtioårskris, eller? Då brukar man vilja 

byta något. Ny man, nytt jobb, ny bostad, ny frisyr”. När Kicki får se den nya frisyren, säger 

hon missnöjt: ”Det var kanske något annat jag behövde byta. Men jag älskar ju mina barn och 

mitt jobb och min man … ” Av detta kan vi konstatera att Kicki har ett yrke, men vi får i 

kalendern inte veta vilket.  

     Båda föräldrarna är delaktiga i familjeförsörjningen, vilket innebär att de förhåller sig på 

ett liknande sätt till ekonomi som familjerna i de tidigare tre kalendrarna. Eftersom Stig 

kalendern igenom inte kan komma på vad han ska skriva om i sin nya roman, och antagligen 

inte kommer att kunna ge ut denna bok inom en snar framtid, kan det tolkas som att det är 

Kicki som för tillfället är ensam försörjare av familjen.  

     Då vi inte vet vad Kicki arbetar med, blir det inte helt enkelt att sätta henne i relation till de 

andra yrkesarbetande kvinnorna i serien. Vi får ju inte se henne i någon yrkesroll. När det 

gäller de andra kvinnorna, återfinns emellertid de flesta inom omvårdande positioner, såsom 

frisör och småskolelärare. En av barnens lärare är man och verkar därmed inom ett 

kvinnodominerat område. I berättelsen finns även män som ingår i den traditionellt maskulina 

teknikbranschen och därmed har mansdominerade yrken, såsom astronaut och arbetare på ett 

kärnkraftsverk.
116

 När det gäller föräldrarna Söderlund, förefaller både Kicki och Stig ha ett 

teknikintresse. Kicki använder en dator till att släktforska, medan Stig blir intresserad av det 

elektriska skåp som en spökutdrivare vid ett tillfälle presenterar för honom och hans hustru.  
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6 Slutsatser/ Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag granskat skildringen av mammor i kärnfamiljer i SVT:s julkalendrar 

under de senaste tjugo åren. Fokus har varit på fyra kalendrar: Sunes jul (1991), Mysteriet på 

Greveholm (1996), Håkan Bråkan (2003) och Mysteriet på Greveholm-Grevens återkomst 

(2012). Mitt syfte har varit att ta reda på om kalendrarna uppvisar en stereotyp eller en 

feministisk bild av moderns roll i familjen samt om denna syn förändrats från 1991 till 2012.  

För att besvara min frågeställning har jag använt genusteorier, feministisk filmteori och 

ekonomisk-historiska och statistiska perspektiv på den svenska och västerländska kvinnan i 

förhållande till arbete och familj.   

     Den teoretiska utgångspunkten för analysen har hämtats från genusvetenskap och har 

bestått i att genus är något icke-biologiskt som kvinnor och män agerar genom att följa 

konventioner i samhället. Vi i västvärlden lever i en samtid där traditionella genus- och 

familjeroller förändras i mycket stor utsträckning. Eftersom kalendrarna produceras i en 

kontext, borde de visa på den genussyn, och de sociala förhållanden, som finns mellan 

kvinnor och män i Sverige.  

     

6.1 Hushållet och barnen 
De slutsatser som kan dras av analysen är att det är mamman som har huvudansvaret för 

hushållsarbetet i alla kalendrarna. Båda föräldrarna visas till största delen i hemmet, men 

pappan spenderar merparten av sin hemmatid med fritidsarbete. Mammorna utför också 

fritidssysslor, men när hemarbete utförs, är det oftast de, och inte deras män, som ansvarar för 

detta. Genom denna fördelning av hushållsarbete har kalendern en tydlig koppling till den 

samhälleliga kontexten, i och med att kvinnor i Sverige spenderar mer tid med hemarbete och 

omsorg om barn än vad män gör.
117

 När papporna i kalendrarna väl gör hushållssysslor, 

misslyckas de för det mesta, vilket är fallet i Sunes jul och Håkan Bråkan, eller så utför de 

hemarbetet på uppdrag av sin hustru, såsom i Mysteriet på Greveholm-Grevens återkomst.   

     Det är även mammorna som har störst ansvar för barnens välbefinnande. Såväl mammorna 

som papporna spenderar tid tillsammans med barnen och kommer med förmaningar, och på så 

sätt framkommer det ideal för män som maskulinitetsforskaren Connell ser som rådande idag 

och som innebär att män ska vara känslosamma familjefäder.
118

 Men i tre av fyra kalendrar är 

det ändå mamman som intar den mest ansvarstagande positionen gentemot barnen. Håkan 
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Bråkan urskiljer sig emellertid från de andra kalendrarna, i och med att det där är pappan som 

ägnar mest ledig tid åt de yngsta familjemedlemmarna. I Håkan Bråkan kan inga tydliga 

iakttagelser göras, om vilken position mamman har gentemot barnen, eftersom hon inte visas i 

hemmet.  Men det faktum att vi får se hur pappa Rudolf, med mamma Karin tillfälligt inlagd 

på stressklinik, till en början inte har någon kontroll på sina barn, indikerar att det vanligtvis 

är mammans uppgift att se till att barnen sköter sig.  

     Mödrarnas nära förhållande till barn har återigen samband med verkligheten, där svenska 

kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för att ta hand om barnen,
119

 bland annat till 

följd av att idealen för kvinnor än idag är att vara moderliga och omvårdande.
120

 Stanfors 

skriver dessutom, att trots de moderna mansidealen där pappor förväntas vara delaktiga i 

barnens uppväxt, har den tid som fäder ägnar åt sina barn inte ökat i stor utsträckning sedan 

1950-talet, då männen var familjeförsörjare och det var kvinnorna som skötte om de små.
121

  

      

6.2 Maktpositionerna i familjen 
Bilden av mammorna och deras koppling till hemmet och barnen är följaktligen mycket 

traditionell och förhållandevis stereotyp, då kvinnans koppling till hemmet har varit mycket 

stark sedan många århundraden tillbaka.
122

 Något som däremot gör bilden av mammorna mer 

feministisk, visar sig i maktfördelningen mellan mödrar och fäder. Att papporna förefaller 

relativt oengagerade i hushållsarbetet, och dessutom intar en mindre ansvarstagande position 

gentemot barnen, medför nämligen att mamman innehar den högsta maktpositionen och 

bestämmanderätten i familjen. Modern har alltså den traditionellt manliga rollen som 

familjeöverhuvud. Därmed råder det jämlikhet mellan föräldrarna i den mån att båda har 

bestämmanderätt i det gemensamma hemmet. Att mammorna har störst makt över de andra i 

familjegemenskapen kan dessutom tolkas som en mycket feministisk bild av män och kvinnor 

i svenska familjer. Mammornas bestämmande positioner medför att de inte passiviseras 

gentemot sina män, utan istället i högsta grad är aktiva. På detta sätt bryter kalendrarna mot 

den stereotypa syn på kvinnor som passiva, som enligt feministiska filmskribenter har 

dominerat västerländsk kultur,
123

 och som enligt exempelvis Fagerström och Nilson, 

fortfarande framkommer i svensk media.
124

 Mamma Karin i Håkan Bråkan är dock 

passiviserad under hela kalendern, men den bild vi tittare får av hennes plats i hemmet, är att 
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det är hon som i vanliga fall har den mest beslutsfattande positionen. Också Mamma Karin i 

Sunes jul kan upplevas som passiv, då hennes funktion i berättelsen till stor del är att reagera 

på det som maken, och de andra manliga karaktärerna gör.  

     Samtidigt är det just i samband med familjen som mammornas makt kommer fram, det vill 

säga på ett traditionellt kvinnligt område. Björk skriver att kvinnor alltid har varit relativt högt 

värderade i den privata sfären,
125

 trots att det från åtminstone den förmoderna tiden fram till 

mitten av 1900-talet i regel var maken och fadern som hade makten i hemmet.
126

  

 

6.3 Yrkesarbetet 

Jämställda och feministiska förhållanden ger sig till känna mellan föräldrarna genom 

yrkesarbete. Alla familjerna gestaltar det tvåförsörjarsystem som har varit norm i Sverige 

sedan 1970-talet.
127

 Ingen av mammorna är hemmafru, utan istället förvärvsarbetar de. Deras 

yrken är emellertid stereotypt kvinnligt inriktade mot service- och omsorg och även de andra 

kvinnliga karaktärerna i kalendrarna innehar sådana jobb. Papporna i tre av familjerna har 

istället traditionellt manliga yrken med inriktning på teknik och ekonomi. Pappa Stig i 

Mysteriet på Greveholm-Grevens återkomst är dock författare, ett yrke som i västvärlden 

innehas av både kvinnor och män. Merparten av de andra manliga karaktärerna har också 

maskulina yrken och intresseinriktningar med fokus på teknologi, ledarskap och kroppsstyrka.   

      

6.4 Kalendrar i tiden 

I julkalendrarna har således kvinnornas roll i familjen inte förändrats på något påtagligt sätt 

under de omkring tjugo åren från 1991 till 2012. Alla mammorna har exempelvis större 

ansvar än papporna för hemarbetet, med matlagning och städning.  

     En ståndpunkt som jag förde fram i inledningen av analysen var att kalendrarnas skildring 

av genus kan påverka tittarna i deras bild av vad som verkligen konstituerar kvinnlighet och 

manlighet. Mammorna åskådliggörs som stereotypt huvudansvariga för hem och barn. Det 

förekommer dock även feministiska tendenser genom att det är kvinnorna som är 

familjeöverhuvuden och har den traditionellt manliga auktoritära positionen i hemmet. Och 

förutom mamma Karin i Håkan Bråkan, som är övervägande passiv i handlingen, upplevs 

mammorna som till stor del aktiva i förhållande till sina män.  
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Jämställdhet uttrycks också genom att både mammorna och papporna yrkesarbetar. Även på 

arbetsmarknaden agerar dock mammorna sitt genus genom stereotypt utformad femininitet, på 

kvinnodominerade områden.   

     Den könsstereotypa synen på kvinnor som framkommer i svensk media är därmed tydlig 

även i SVT. Julkalendrarna ger en i raden av sådana schablonbilder.
128

 Och genusidealen i det 

svenska samhället, med kvinnor som mjuka och ansvarstagande, visar sig även här. Via 

kalendrarna får därmed de barn och vuxna som tittar en mycket traditionell bild av kvinnor 

som moderliga och vårdande, med en tydlig koppling till hemmet. Men de får dessutom, i alla 

kalendrar utom möjligtvis Håkan Bråkan, en mer modern feministisk bild av kvinnor som 

självständiga ledare med egen vilja och som familjeförsörjare med individuella yrkeskarriärer.  

På så sätt visar kalendrarna på att vi lever i en tid och i ett samhälle där genusroller håller på 

att omformuleras och där jämställdheten ökar mellan män och kvinnor. Men inom 

kärnfamiljen, så som den kommer till uttryck i SVT:s kalendrar, tycks de äldre tidernas 

arbetsfördelning mellan män och kvinnor, med kvinnor som ansvariga för hem och barn, 

alltjämt bestå.    
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