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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur genus skapas och iscensätts i Sveriges Televisions julkalendrar 

1996 och 2007 samt om det skett någon förändring vad gäller skapandet och framställandet. 

Detta undersöks genom en semiotisk analys samt med queerteori som teoretisk 

utgångspunkt. Undersökningen visar att julkalendrarna i många fall bidrar till ett 

vidmakthållande av stereotypa könsroller. Man kan dock urskilja en förändring mellan de 

båda kalendrarna då den senast sända ger ett intryck av att producenten gjort medvetna val för 

att undvika ett reproducerande av könsstereotyperna. 
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Inledning 

Vad som är kvinnligt respektive manligt, vad flickor skall göra, vad pojkar skall göra, hur de 

skall klä sig och så vidare diskuteras ofta. Att barn växer upp i ett samhälle där kvinnor lagar 

mat och män lagar bilar är inget nytt. Att växa upp tillsammans med en mamma och en pappa 

är normalt och det är bara kvinnor och män som kan vara tillsammans. Så ser verkligheten 

vanligen ut i media, det är i alla fall min uppfattning. Alla påverkas vi dagligen av medias 

budskap men vuxna människor har oftast en bredare kunskap om verkligheten och upplever 

även andra bilder av den. Som vuxen hör man om genusdebatter och man känner till att det 

finns olika sexualiteter och kan därmed ta sig an världen därefter. Medias påverkan på barn är 

en komplicerad process och det är ingen enkel väg som sändarens budskap har för att nå ut till 

mottagaren. Därför anser jag att det är väldigt viktigt att ägna en tanke åt vilka budskap som 

sänds ut till barnen och att dessa förmedlanden kan vara en del i barnens uppfostran. Det är 

med andra ord viktigt att barnen får se en bredare och mer öppen världsbild. Detta arbete ger 

en inblick i detta, som jag anser vara ett problem, genom att analysera hur Sveriges 

Televisions julkalendrar skapar och iscensätter kön. Sveriges Television (SVT) har sänt 

julkalendrar varje år sedan 1960, innan det var julkalendrarna korta inslag i andra program. 

SVT har en skriven policy vad gäller jämställdhet i deras arbete: 

 

”Sveriges Television betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång 

i arbetet och en förutsättning för public serviceuppdraget.(…) I programutbudet ska 

jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen 

medverkande kvinnor och män.”1 

 

Jag vill här påpeka att mitt syfte med detta arbete inte innefattar att se till hur SVT följer sin 

policy eller ej, jag hänvisar endast till detta citat på grund av att jag anser att det ökar intresset 

för denna studie på så vis att den visar att producenten reflekterat över denna fråga. Jag tror 

att det är vanligt att man gör det men att man ändå medverkar till återskapandet av stereotypa 

könsroller. 

 

Denna studie bör vara av allmänt intresse då reproducerandet av stereotypa könsroller, rent 

allmänt, är ett väl omdiskuterat ämne samt att detta eventuella reproducerande påverkar 

barnen, vilka är vår framtid.  

                                                 
1 http://www.svt.se 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att efter semiotiska analyser av Mysteriet på Greveholm och En 

riktig jul kunna ge en uppfattning av hur skapandet och iscensättandet av kön framställs i 

Sveriges Televisions julkalendrar från 1996 och 2007 samt om och hur framställandet har 

förändrats över tid.  

Frågeställning 

På vilka olika sätt framställs och skapas genus i Sveriges Televisions julkalendrar 1996 och 

2007? 

Kan man urskilja någon förändring vad gäller skapandet och framställningen? 

Material 

Det material jag analyserar är vart fjärde avsnitt ur julkalendrarna En riktig jul och Mysteriet 

på Greveholm, med andra ord del 1, 5, 9, 13, 17 och 21 i de båda serierna. I mitt arbete har jag 

återkommande använt vissa böcker och tänkte därför beskriva dem här då de haft en 

betydande roll för studien. I boken Populärkultur framställer Simon Lindgren olika teorier, 

metoder och analyser som kan användas inom populärkulturstudier. Simon Lindgrens 

Populärkultur har jag använt som grund för många av de semiotiska begrepp som jag 

använder mig av i mitt arbete. Detta för att Lindgrens förklaringar är lättbegripliga och för att 

jag anser att hans bok är lämplig som stöd för min uppsats då dess inriktning behandlar mitt 

undersökningsområde. Anita Werners bok Barn i TV-åldern är en redogörelse för mediers 

inverkan på barns utveckling och verklighetsuppfattning. Boken är avsedd för bland annat 

kurser i medie- och kommunikationsvetenskap vilket gör den relevant för min studie då dess 

överlägganden om medias påverkan på barn är bra diskussionsunderlag för mitt arbete. John 

Fiskes bok Kommunikationsteorier redogör för olika analysmodeller inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Jag har använt denna bok som underlag för många av de 

semiotiska begrepp jag valt att förklara i arbetet. Fiskes introduktion till semiotikens grundare 

har också kommit till användning.     

Urval/Avgränsning 

Jag baserade mitt urval på att det första avsnittet är introducerande, därefter grundade jag 

valet på min tidsram som jag håller mig inom för att utföra arbetet och kom då fram till att 

vart fjärde avsnitt vore lämpligt för tidsramen. Jag är medveten om att detta urval gör att jag 

inte kommer att ta hänsyn till de övriga avsnitten och vad som uttrycks där och att detta är till 
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nackdel för analysen. Dock anser jag att jag kommer att undersöka ett så pass allmängiltigt 

material att det kommer att kunna ge ett rättvist resultat. Anledningen till att jag valde att 

analysera just julkalendrar är att jag har ett personligt intresse för materialet och har alltid 

haft, eftersom jag tycker så mycket om julkalendrar och även intresserar mig av hur mottagare 

påverkas av, som i det här fallet, media tyckte jag att denna uppsats vore ett bra arbete att 

utföra. Anledningen till att jag valt just dessa serier är för att jag vill jämföra framställningen 

av könsroller över tid samt att de främst riktar sig till barn. Mysteriet på Greveholm har 

dessutom blivit vald till en av Sveriges genom tiderna bästa julkalender2. En riktig Jul är den 

senast sända julkalendern i Sveriges Television och hamnade på tredje plats i samma 

omröstning. Att de båda kalendrarna är så populära och omtyckta gör denna uppsats mer 

relevant att genomföra.  

Forskarrollen 

Jag tänkte här redogöra för min roll som forskare i detta arbete. Jag vill uppmärksamma 

läsaren på att de tolkningar och diskussioner som jag själv gör, eventuellt kan påverkas av 

min situation som heterosexuell, ung, studerande, vit, kvinna samt att jag är medveten om 

detta och därmed också i så hög grad som möjligt kommer att ha det i åtanke när jag 

genomför analysen för att ge en så rättvis bild som möjligt. Jag vill här även påpeka min 

medvetenhet om att mitt intresse för julkalendrar samt min åsikt att det är trevliga 

barnprogram kan försvåra min kritiska analyssituation.  

Tidigare forskning 

Här följer en redogörelse av forskning som tidigare bedrivits kring ämnen som angränsar till 

mitt undersökningsområde. Film och TV i barnens värld är en sammanställning av en mängd 

forskningsresultat om hur barn ser och tillgodogör sig TV-program och vilka effekter det kan 

få. Boken är framställd av Videogramutredningen 1981 och i denna rapport återges som sagt 

flera olika forskningsresultat vilket låter läsaren själv jämföra studiernas resultat för att 

komma fram till en individuell åsikt. Boken är indelad i tre avsnitt där man sammanställt 

resultat som handlar om konsumtion och reaktioner, vad och hur barnen lär av TV samt om 

påverkan av TV.3 Margareta Rönnbergs TV-reklamen – vår tids myter innehåller främst 

forskning om reklamens inverkan på barns könsrollsutveckling och konsumtionshandlingar. 

                                                 
2 www.svt.se 
3 Statens offentliga utredningar, Film och Tv i barnens värld (1981) 
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Studierna bygger mestadels på fältobservationer och fältexperiment.4 Barn i TV-åldern, 

skriven av Anita Werner, syftar till att ge en kortfattad översikt av forskning som gjorts inom 

området TVs påverkan på barn. I boken kan man se entydiga allmänna mönster vad gäller 

resultaten men man kommer också fram till att TVs påverkan också ger en stor mängd 

individuella förändringar som till exempel att resultaten skiftar med tid, plats och 

programutbud.5 Jan-Erik Nordlund har skrivit Television och socialisation där han redogör för 

en rad egna studier om barn och TV där man främst betraktar frågor om samspelet mellan 

skolsituation och Tv-vanor. I boken belyses socialisationsprocessen i allmänhet och 

televisionens betydelse som socialisationsfaktor. Även i denna bok behandlas, om än 

kortfattat, förhållandet mellan könsroller och television.6 Marianne Svenning har skrivit Barn, 

massmedia och samhälle där hon med hjälp av intervjuer och inträngande analyser lär känna 

barns verkligheter och hur massmedia tränger in i deras vardag. Ett av grundantagandena i 

denna studie är att samtidigt som barn blir roade, upplysta, skrämda och så vidare, medverkar 

de i en undervisningsprocess som förmedlar en bild av hur samhälle och relationer mellan 

människor bör vara.7 Det kommer en tid i varje superhjältes liv då han vill träffa en 

superhjältinna är en C-uppsats som genomförts av Sofia Wistus och Lina Eriksson. Studien 

behandlar konstruktionen av genus i SVT:s barnprogram, man undersöker hur män och 

kvinnor framställs i tv-program som riktar sig till barn. I undersökningen kommer man fram 

till att barnprogrammen kan ses som en aktiv aktör i konstruktionen av genus och att den bild 

som visas av män och kvinnor bygger på ett olikhetsperspektiv där män och kvinnor ses som 

två skilda kategorier. I programmen konstrueras genus genom att det utifrån fysiska skillnader 

mellan kvinnor och män skapats socialt konstruerade skillnader.8   

Påverkan 

Hur barn påverkas av TV kommer inte att undersökas i detta arbete men jag finner det ändå 

relevant att här redogöra för den process som sker mellan mediet och barnet då detta kan 

fungera som diskussionsunderlag kring vilken betydelse framställningen av genus i de 

julkalendrar jag skall undersöka kan ha för den som tittar. Enligt en undersökning som 

Statistiska Centralbyrån genomfört tittar hälften av 3000 barn i Sverige på TV mellan en och 

två timmar om dagen. Enligt den undersökning som utförts syns heller inga skillnader mellan 

                                                 
4 Rönnberg, Margareta, Tv-reklamen – vår tids myter (2003) 
5 Werner, Anita, Barn i TV-åldern (1996) 
6 Nordlund, Jan-Erik, Television och socialisation (1996) 
7 Svenning, Marianne, Barn, massmedia och samhälle (1988) 
8 Eriksson, Lina & Wistus, Sofia, Det kommer en tid i varje superhjältes liv då han vill träffa en superhjältinna 
(2002) 
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hur mycket flickor respektive pojkar tittar på TV.9 Under 70- och 80-talet bedrevs en del 

forskning kring barns påverkan av TV, dock främst vad gäller TV-våld men det utfördes även 

en del forskning kring representationen av stereotypa könsroller i barnprogram. Man har i 

tidigare forskning kommit fram till att barn har en sämre erfarenhetsgrund än vad vuxna har.10 

Egna erfarenheter, personlig kontakt och intryck från media är viktigt för barnens 

identitetsutveckling och uppfattningen av verkligheten.11 Från början var tanken att media 

påverkade alla individer på samma sätt. Detta tänkande grundades bland annat i effekten av 

radiopropagandan som användes under II Världskriget. Man menade att ett budskap (stimulus, 

S) fick en särskild effekt (respons, R). Detta ”faktum” kallades för S-R- modellen. Denna 

utvecklades senare och kom att kallas S-O-R-modellen, då man kom på att det fanns något 

individuellt (organism, O) i varje enskild människa som hade betydelse för vilken effekt 

budskapet fick. Med tiden visade forskning på att det fanns fler mellanliggande faktorer 

mellan budskapet och effekten. Dessa mellanliggande faktorer var egenskaper hos mottagaren 

samt egenskaper i innehållet som förstärker eller försvagar effekten av budskapet. 12 

 

Denna ”överföringsmodell”, sändare- medium- budskap - mottagare- effekt, har stått till 

grund för forskning om barn och medier i många olika länder i flera år. Dock har man kommit 

fram till att denna modell inte är tillräcklig när det gäller att beskriva och förklara medias 

påverkan på barn. För att göra detta behöver man utgå från barnet och se till medias roll i 

förhållande till andra påverkansfaktorer som existerar i barnets omgivning och 

uppväxtmiljö.13 

 

Modell av Brown 1986: 

Helhetsperspektiv på förhållandet mellan barn och TV 

                                                 
9 http://www.scb.se 
10 Nordlund, Jan-Erik, Television och socialisation (1996), sid 107 
11 Werner, Anita, Barn i TV-åldern (1996), sid 16 
12 Ibid. sid 9 
13 Ibid. sid 11 
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Ett barn uppfostras och uppfostraren är förhållandevis medveten om vad barnet uppfostras till. 

Ett barn socialiseras också vilket i detta sammanhang innebär att barnet införlivas i ett redan 

existerande system. Med andra ord att barnet ”lär sig” av människor i dess omgivning. 

Människorna i barnets omgivning är dock omedvetna om de attityder de ger uttryck till. 

 

”Socialisationen omfattar alla områden av livet, till exempel familj, sexualliv, 

könsrollsmönster, politik och yrkesliv”14 

 

Jag har nedan utformat en modell som förhoppningsvis gör det enklare för läsaren att förstå 

förhållandet mellan de olika kategorierna i överföringsmodellen som beskrivs ovan. 

Sändaren(1) har ett budskap som man vill 

sända ut genom media(2)till mottagaren(3). Än 

så länge är kommunikationen ”enkelriktad”, 

budskapet sänds till mottagaren som tar emot 

det men denne kan ej svara. Dock ”pratar” 

mottagaren med personerna i dennes 

omgivning(4) om vad som visats i media. I stor 

utsträckning uppfattas detta av sändaren som 

då får en inblick i vad som uppskattas och så vidare. Man skulle kunna säga att det utvecklas 

                                                 
14 Werner, Anita, Barn i TV-åldern (1996), sid12-15 

Andra vuxna 

Familj 

Andra medier 

Kamrater 

Föreningar 

Skola 

Grannar 

TV Barnet Effekter 

Grundläggande värderingar Personlighet Mediekunskap 
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en tvåvägskommunikation. Med andra ord att mottagaren ”svarar” sändaren genom 

omgivningen. Dock är det så att det ständigt sker en växelverkan mellan mottagaren och 

dennes omgivning vilket gör att mottagarens syn på det sända budskapet kan påverkas. Många 

anser att mottagaren även är beställare tack vare den växelverkan och tvåvägskommunikation 

som sker. Dessutom är det så att sändarens budskap inte alltid uppfattas som sändaren tänkt 

på grund av att mottagarna har olika personligheter, uppväxtmiljöer, erfarenheter och så 

vidare. 

 

Människor uppfattar olika saker på olika sätt, det finns flera verkligheter.  

 

”Konstruktionen av en förståelse (eller bild) av verkligheten kan bara göras genom 

ett socialt samspel – en personlig eller symbolisk interaktion (…) Den sociala 

konstruktionen av verkligheten är en (…) process där människan är både medskapare 

till och en produkt av sin sociala verklighet.”15 

 

För att begripa hur det individuella barnets personliga verklighetsförståelse går till kan vi 

särskilja tre olika slags verkligheter. Den objektiva sociala verkligheten är den påtagligt 

befintliga verklighet som finns utanför individen men som denne måste förhålla sig till (till 

exempel träd, hus och skola). Den symboliska sociala verkligheten består av olika 

sammanställningar av symboliska uttryck som representerar den objektiva verkligheten (till 

exempel TV-program, tidningar och konst). Den subjektiva sociala verkligheten är produkten 

av den objektiva och symboliska verkligheten. Den är alltså grunden för individens sociala 

handlingar. Ett barn tar med andra ord till sig intryck från både den objektiva och den 

symboliska verkligheten vilka ligger till grund för hur den subjektiva verkligheten upplevs. 16 

 

Givetvis bör nämnas att det finns andra faktorer som också spelar in på hur barn påverkas av 

TV. Till exempel om barnet är intresserad av det han eller hon ser, eller om barnet pratar med 

någon samtidigt som han eller hon ser på TV.17 

                                                 
15Werner, Anita, Barn i TV-åldern (1996), 16 
16 Ibid. sid16-17 
17 Ibid. sid 18-21 
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Teoretisk utgångspunkt 

Stereotypa könsroller – ”Manligt” och/eller ”Kvinnligt” 

Judith Butler har skrivit många texter om genus, identitet, sexualitet och makt. Butler är en 

queer röst inom feministisk teori och debatt och i mitt arbete har jag valt att använda mig av 

den svenska översättningen av hennes bok Könet brinner. Butler tar upp många delar av 

genusteorin som jag har för avsikt att använda mig av i denna studie. En av anledningarna till 

att jag använder Butlers teorier är att hon ifrågasätter något som hon kallar en heteronormativ 

definition av kvinnor och män. Detta innebär att man, för att anses vara en ”riktig” kvinna, 

måste vara feminin, kvinnlig och heterosexuell för att vara socialt godkänd. 

Heterosexualiteten är även obligatorisk för den ”riktiga” mannen och han skall också vara 

maskulin och manlig.18 Jag finner detta väldigt intressant och har för avsikt att undersöka om 

liknande definitioner av könen representeras i mitt empiriska material. Butler menar också att 

kön, genus och sexualitet inte alltid är något biologiskt betingat och att dessa kategorier inte 

uppstår ur påstådda, naturliga skillnader mellan kvinnor och män. Att vara kvinna eller man 

sker inte per automatik enligt Butler utan det är något man görs till, detta benämner Butler 

som performativitet. Performativitet har sedan 1990-talet oftast knutits samman till Butlers 

genusteori och innebär att sociala praktiker ständigt skapar kön, genus och sexualiteter och att 

världen konstrueras hela tiden.19 Jag tolkar Butlers genusteori, i likhet med Tiina Rosenberg, 

som att det är mötet mellan människor och utbytet av erfarenheter och tidigare, redan 

existerande tankar kring begreppen, som ständigt skapar, hävdar och omformar synen på 

genus, kön och sexualitet, samt att det är de handlingar vi utför som gör oss till män och 

kvinnor. För att applicera Butlers genusteori på min studie skulle man kunna se mötet mellan 

TV-mediet och mottagaren som en social praktik där performativitet utövas, där det som visas 

sänder signaler som uppvisar olika infall kring genus, sexualitet och så vidare till mottagaren.  

 

Margareta Rönnberg är docent i filmvetenskap och har skrivit ett tiotal böcker som är 

inriktade på barns kreativa användande av elektroniska medier I detta arbete kommer jag att 

utgå från Rönnbergs utgångspunkter kring de begrepp inom genusforskningen som jag 

kommer att använda mig av. Detta på grund av att hennes begreppsförklaringar är lätta att 

förstå och stämmer bra överens med mina egna tankar kring begreppen. Hon tar dessutom upp 

de begrepp jag kommer att behöva använda i arbetet. I boken TV-reklamen – vår tids myter 

                                                 
18 Butler, Judith, Könet brinner (2005), sid. 10-11 
19 Ibid. sid. 14 
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studerar Rönnberg massmedias framställning av genus vilket gör hennes begreppsdefinitioner 

lämpliga även i mitt fall. 

 

Genus: Man kan säga att genus är ett begrepp som syftar på påstådda utmärkande egenskaper 

hos människor, dock är genus inte bara en beskrivning på individer utan på bestämda 

föreställningar om vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” mellan grupper. Med andra 

ord vad som är typiskt för, eller passande bland kvinnor och män. Genusforskare menar dock 

att det finns få skillnader mellan könen och desto fler inom dem. Genus brukar även kallas 

”sociokulturelltkön” eller ”socialt kön” och med detta menar Rönnberg:  

 

”alla de könsrelaterade drag som inte har någon biologisk grund och som skapas, inte 

av individen själv, utan genom möten mellan individer (…) Sociokulturellt innebär 

iscensättandet av ”manligt” och ”kvinnligt”.”20 

 

Könsroller: Begreppet könsroller syftar vanligen till en mängd handlingar eller aktiviteter 

som ett visst samhälle finner mer passande för medlemmar av det ena eller det andra könet i 

en viss situation. Könsroller är inlärda och överenskomna, med detta menas att de inte är 

tvingande men att de är svåra att bortse från eftersom att vi har förväntningar på hur 

medlemmar av ett visst kön kommer att uppträda. Genus och könsroller handlar, i det här 

fallet, om samma sak och kommer därför att användas synonymt i detta arbete.21 

  

Könsstereotyper: Föreställningen om att ett kön innehar förmågor och egenskaper som är 

typiska för just det könet. Dessa egenskaper skulle vara individuella och medfödda 

personlighetsdrag som bara förekommer hos antingen kvinnor eller män. Man menar alltså att 

vissa förmågor, egenskaper, preferenser och så vidare skulle vara manliga eller kvinnliga. 

Påstådda särdrag som utmärker manlighet skulle till exempel vara aggressivitet, styrka och 

oberoende medan de kvinnliga egenskaperna påstås vara svaghet, beroende, känslosamhet och 

skönhetslängtan.22 

 

Jag vill i detta avsnitt uppmärksamma läsaren på att genus inte nödvändigtvis innebär samma 

sak för alla människor, det kan till exempel skilja sig mellan olika kulturer och etniciteter.  

                                                 
20 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid 102-104  
21 Ibid. sid 104-105 
22 Ibid. sid107-108 
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Semiotik/Semiologi 

Semiotik eller semiologi som det också kallas är studien av tecken och deras sätt att fungera. I 

detta arbete kommer begreppet semiotik att användas. Inom semiotiken studeras dels själva 

tecknet, hur det förmedlar betydelse samt hur det står i relation till de personer som använder 

det. Man studerar också de koder eller system vari tecknen organiseras. Kulturen inom vilken 

dessa tecken arbetar studeras också. Den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure var en 

av de två som grundade semiologin. Saussure ville utveckla en vetenskap som studerar 

tecknens liv i det sociala livet. Saussure var intresserad av tecknen och hur de var relaterade 

till andra tecken. En annan av semiotikens fäder var filosofen och logikern C.S. Peirce. Peirce 

var snarare, till skillnad från Saussure, intresserad av att studera sambanden mellan tecknen, 

användaren och den externa verkligheten. 23 Ett tecken är en betydelsebärande beståndsdel i 

en text och med begreppet text menas serietidningar, böcker, reklam, TV-program, filmer och 

så vidare. Man brukar skilja mellan langue (språksystem) och parole (språkbruk).24  Langue 

står för språket som system, alltså de regler som styr det och som man måste acceptera för att 

kunna kommunicera. Parole är hur språket brukas och används med individens vilja och 

förnuft, alltså det tillfälliga individuella språkbruket som går att bestämma över. Semiotiken 

är ute efter att ge en bild av hur langue används för att producera parole.25 Ideologi är ett 

vanligt begrepp inom medieforskning och kan förklaras som ett sätt att se på världen. Man 

talar om ”den dominerande ideologin”, det är föreställningar och idéer som påverkar det sätt 

på vilket alla i ett samhälle uppfattar världen. Samtidigt finns också lämningar från tidigare 

ideologier och det växer hela tiden fram nya synsätt, dessa fungerar som ifrågasättanden av 

den dominerande ideologin.26  

 

”Tecken fyller ideologiska funktioner när de definierar verkligheter. Att 

dekonstruera och ifrågasätta tecknens verkligheter kan avslöja vilkas verkligheter 

som privilegieras och vilka som undertrycks.”27  

 

Ett tecken består av två nivåer, en språklig och en mytologisk. Den språkliga nivån är det 

tecknet visar, exempelvis en kvinna som sitter på en stol. På den mytologiska nivån skapar vi 

symboliska innebörder som tillexempel att kvinnan på stolen utstrålar kvinnlighet. Mytens 

                                                 
23 Fiske, John, Kommunikationsteorier (1990), sid 61-67 
24 Lindgren, Simon, Populärkultur (2005), sid 72-73 
25 Ibid. sid 71 
26 Ibid. sid 77 
27 Chandler, David, Semiotics:The Basics (2002), sid 15 
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ideologiska yttring är att bevara samhällets gällande maktordningar och framställa dem som 

naturliga och självklara.28 De två ovannämnda nivåerna kan också kallas för denotation och 

konnotation där denotationen motsvarar den språkliga nivån och konnotationen motsvarar den 

mytologiska nivån. Teorin om föreställningen om två ordningar av beteckning uppkom av 

Saussures efterföljare Roland Barthes (1915-1980), fransk litteraturkritiker och semiotiker.29  

 

En bilds denotation är alltså det objektivt verifierbara. En beskrivning av denotationen kan 

aldrig vara helt objektiv men tanken är att den skall gå att beskriva så att ”alla” är överens om 

att det som syns på bilden också är det som beskrivs. En bilds konnotation är ett förlopp av 

meningsskapande i vilket det denotativa tecknet blir till uttryck för ännu ett innehåll. Det är på 

konnotationens nivå som myten arbetar och konnotationen måste förstås i termer av 

ideologi.30 Ännu ett begrepp som jag tycker är viktigt att i korthet förklara är genre. I TV 

finns olika genrer som till exempel nyheter, dokumentärer, matlagningsprogram etcetera. 

Anledningen till att begreppet är viktigt att förklara är att människans förståelse och påverkan 

av ett program till viss del beror på igenkännandet av genren. Om man ser bilder efter ett 

bombattentat på nyheterna känner man ett allvar som man kanske inte känner om man ser 

liknande bilder i en actionfilm. Andra begrepp som kan komma att användas i analysen är 

ikoner, index, symboler, färger och koder och dessa beskrivs därför här nedan. 

 

Ikon – En ikon liknar det som den representerar. Fotografier och kartor är typiska exempel på 

ikoner. Skyltarna som sitter på toalettdörrar liknar män och kvinnor och är alltså ikoner.31  

 

Index – Ett index pekar på något och har med andra ord ett direkt samband med objektet. 

Exempelvis är ett rött hjärta index på kärlek.32 

 

Symbol – En symbol har en särskild betydelse för att människor har kommit överens om att 

den skall ha just den betydelsen. En symbol indikerar inte på något annat utan den bara är. En 

symbol kan exempelvis vara ett ord eller en siffra.33  

 

                                                 
28 Lindgren, Simon, Populärkultur (2005), sid 80-81 
29 Fiske, John, Kommunikationsteorier (1990), sid 117 
30 Lindgren, Simon, Populärkultur (2005), sid 82-86 
31 Fiske, John, Kommunikationsteorier (1990), sid 71 
32 Ibid. sid71 
33 Ibid. sid 69 
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Färg – Olika färger betyder olika saker och ger olika uppfattningar. Färgernas betydelser kan 

givetvis skifta beroende på vart i världen de används och tolkas men mestadels är symboliken 

allmängiltig. Färgen vit symboliserar exempelvis renhet och perfektion. Grå förknippas med 

dysterhet. Den röda kulören symboliserar eld och blod, den är även känd som manlighetens 

färg medan en ljusrosa färg sammankopplas med kvinnlighet. Lyx är representerat av den 

orangea färgen. Blå är oändlighetens färg och associeras med intellekt. Kunglighet och 

stolthet presenteras av en lila färgton.34 För att problematisera detta anser jag att man bör ha i 

åtanke att alla dessa färgers betydelser inte alltid är självklara och allmänt överenskomna.  

 

Kod – Koder är de system vari tecken organiseras. Dessa system är styrda av regler som alla 

medlemmar av ett samhälle har godkänt. Man kan dela in koder i två större kategorier, 

beteendekoder och betecknande koder. Beteendekoder är till exempel juridiska lagar och 

idrottsregler medan de betecknande koderna är teckensystem, alltså de som används i detta 

arbete. Framställande koder och återgivande koder är ännu ett avskiljande man gör koder 

emellan. Jag tänkte här nämna några exempel på framställande koder då denna typ av koder 

kommer att användas i analysen. Kroppen är det främsta medlet för att överföra dessa, 

kroppskontakt, närhet, utseende, nickar, ansiktsuttryck, gester, kroppsställning, ögonrörelser 

och ögonkontakt är några av de saker en människa kan uttrycka och som ses som 

framställande koder. Vem vi rör vid och när vi rör vid någon kan tillexempel förmedla viktiga 

meddelanden om relationer och så vidare.35  

Metod 

Denna studie är en kandidatuppsats som genomförts inom ramarna för kursen Politik, 

demokrati och medier på programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning (KSM) vid 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping. I denna studie har jag tittat närmre på hur genus 

framställs i Sveriges Televisions julkalendrar Mysteriet på Greveholm(1996) och En riktig jul 

(2007). Ambitionen är att jag under detta arbete skall ha analyserat materialet med hjälp av en 

semiotisk analys där jag sett till bildens och talets denotation och konnotation. Jag har börjat 

med att se igenom ett avsnitt i taget och beskrivit deras denotation. Jag har därefter delat in 

varje avsnitt i olika sekvenser som ramats in utifrån hur scenerna bytt miljöer och liknande, 

detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna beskriva hur och vart i ett avsnitt olika 

tecken och händelser utspelat sig. Jag har efter detta sett till bildernas konnotation och med 

                                                 
34 Bruce-Mitford, Miranda, Tecken och symboler i färg (1999), sid 106 
35 Fiske, John, Kommunikationsteorier (1990), sid 91-92 
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andra ord gett de givna tecknen mening. I analysdelen redovisas sedan ett fåtal exempel på 

betydande och ofta återkommande händelser som berör uppsatsens syfte. Exemplen har delats 

in i olika teman som valts ut efter att exemplen analyserats och då jag kommit fram till att 

dessa teman är gemensamma nämnare för de olika exemplen. Analysen har genomförts med 

Judith Butlers genusteori och Margareta Rönnbergs begreppsdefinitioner om genus som 

underlag. I arbetet har jag även jämfört de två julkalendrarna med varandra för att se om det 

skett någon förändring över tid vad gäller framställningen av stereotypa könsroller. Jag är väl 

medveten om att jag genom denna analys inte har kunnat se till hur barn påverkas av 

barnprogrammens framställanden av kön och att det är en av analysmetodens nackdelar, att 

man inte ser till mottagandet av bilderna och effekterna av dessa. Dock är inte detta mitt syfte 

men detta diskuteras ändå i slutet av arbetet.  

Empiriskt material 

Mysteriet på Greveholm (1996) 

Mysteriet på Greveholm sändes som SVT:s tv-julkalender år 1996. Serien handlar om en 

medelklassfamilj som bor i en liten fyra inne i stan. Familjen består av mamma Astrid, pappa 

Leif, storasyster Melitta, lillebror Ivar och lillasyster Lillan. Mamma Astrid får en dag syn på 

en annons i tidningen om ett hus på landet som är till uthyres som hon och sonen åker och 

tittar på. Väl framme förväxlar de huset med ett stort slott, Greveholm. På Greveholm håller 

två tjuvar på att bryta sig in och när Astrid och Ivar dyker upp låtsas tjuvarna att de äger 

slottet, de har tidigare upptäckt att det spökar på slottet så de låter Astrid och Ivar hyra slottet 

eftersom att de själva inte vill bo där.  Till en början är allt som vanligt och familjen trivs på 

Greveholm men efter ett tag börjar det hända märkliga saker på slottet. Barnen bekantar sig 

med spökena Jean och Staffan som bor på slottet och de blir kompisar. Spökena förklarar för 

barnen att där också bor en greve som håller en prinsessa fången i slottstornet. Tillsammans 

ger de sig ut för att rädda henne.  

 

Andra framträdande karaktärer i serien som kan komma att analyseras är tidningsbudet Måns, 

prinsessan Dioda, roboten Sprak, greven och inbrottstjuvarna Ralf och Rolf. 

En riktig jul (2007) 

En riktig jul var SVT:s julkalender år 2007. Serien handlar om Mila, en flicka som bor ensam 

med sin mamma i ett radhus. I radhuset mitt emot flyttar Klas och hans son Jocke in. Milas 
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mamma blir kär i Klas vilket Mila inte gillar. Mila vill ha en riktig jul, som de brukar ha, bara 

hon och mamma Katerina. Hon skriver en önskelista till Tomten och det enda som står på den 

är just ”en riktig jul”. På Nordpolen arbetar Tomtens nissar och nissor för fullt och Milas 

önskelista hamnar hos den lataste av alla nissor, Elfrid Nilsson. Elfrid blir skickad hem till 

Mila för att uppfylla hennes önskning vilket visar sig bli ganska svårt. I denna kalender åker 

Tomtens nissar och nissor kommunalt med polarexpressen, isbjörnar som de rider på fram och 

tillbaka från nordpolen och det är bara de som tror på Tomten som kan se hans nissar och 

nissor. 

 

Andra framträdande karaktärer i serien som kan komma att analyseras är den vuxne TV-

programledaren som tror på Tomten (Gaspall), Tomten, nissan Ettan Nilsson och Klas syster 

Gunilla.  
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Analys 

Mysteriet på Greveholm 

När jag studerade Mysteriet på Greveholm upptäckte jag flera exempel på hur kön tydligt 

görs/skapas/iscensätts i serien. Eftersom att detta ligger till grund för uppsatsens syfte tänkte 

jag därför fokusera på att framställa de mest framträdande och återkommande exemplen här 

nedan och sedan analysera dessa. 

”Typiskt kvinnligt” 

Det mest utmärkande exemplet som tydligt påvisar tanken om att ett visst beteendemönster 

krävs för att man skall vara socialt godkänd är när Lillan får detta förklarat för sig av sin egen 

mamma. 

 

Lillan och Astrid är i ett förråd. Lillan sätter sig på golvet och plockar 

med en skarvsladd. Astrid frågar varför inte Lillan kan vara som 

andra flickor och varför hon alltid skall hålla på med sina apparater. 

Lillan öppnar en kista som står på golvet. Astrid fortsätter prata om 

vad hon själv lekte som barn och säger ”när jag var i din ålder lekte 

jag isprinsessa, hårfrisörska, affär, ja sådant är normalt, inte hålla på 

med sådant där”. Lillan stänger locket på kistan, ser upp på sin 

mamma och svarar ”ja så blev du ju fluortant också”. Astrid skakar 

lite på huvudet och rättar sin dotter genom att påpeka att hon är 

tandhygienist. Lillan tittar på sin mamma med höjda ögonbryn och 

drar ut kistan från rummet.
36
  

 

I detta exempel ser vi hur mamman vidhåller och förmedlar tanken om könsroller till sin 

dotter och därmed även till tittarna som ser på kalendern. Astrid talar om för Lillan att det är 

normalt för en flicka i hennes ålder att leka hårfrisörska och affär men att leka med apparater 

inte är det. I och med detta kan vi se ett exempel på Butlers teori om performativitet. Vi ser 

hur sekvensen sänder ut en tankegång, kring hur flickor ska vara, till mottagaren. Sekvensen 

bidrar till ett återskapande av könsrollen flicka som måste vara på ett visst sätt och medverkar 

därmed till en konstruktion av en värld där detta tankesätt vidmakthålls. Lillans sätt att svara 

                                                 
36 Avsnitt 5 Sekvens 4 – Lillan är ingen vanlig flicka 0:51:34 – 0:52:45 
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kan ses som ett försök till att bryta detta mönster genom att hon kommenterar mammans yrke 

som ett försök att påstå att de som intresserar sig för annat än flicklekar som barn kan få bättre 

jobb än arbetet som fluortant. Lillans höjda ögonbryn kan ses som en kod för att ifrågasätta 

mammans påstående om att lekar som affär och isprinsessa är normalt. Om man ser till den 

mytologiska nivån av de tecken som ges i detta exempel kan man säga att hårfrisörska och 

affär skulle vara passande lekar för små flickor och att denna yttring bevarar samhällets 

gällande maktordningar och återger dem som naturliga.  

”Typiskt manligt” 

Att flickor ska leka prinsessor och pojkar leka riddare är en myt som upprätthålls i denna 

julkalender då sonen Ivar pratar om riddare och riddarslott väldigt mycket. Detta återkommer 

i flera exempel. 

 

Barnen, spökena och Sprak sitter i ett av slottets rum och spökena 

berättar historien om slottet, att det var en greve som bodde där och 

att spökena själva arbetade för greven. Jean och Staffan berättar om 

en dag då det hände något märkligt, de förklarar att det kom en 

prinsessa till slottet som greven ville gifta sig med.  Ivar avbryter 

historien, tar en klunk vatten och säger ”äh, träffade ni inte någon 

trollkarl eller riddare eller något?”. Spökena fortsätter sedan med 

historien och förklarar att prinsessan inte ville gifta sig med greven 

och att greven då låste in henne i slottstornet. Ivar säger att han tycker 

det var elakt och säger sedan ”men sen kom bergis en ädel prins och 

räddade henne va?”.
37  

 

Detta exempel visar på två viktiga faktorer av återskapande. För det första är Ivars intresse för 

riddare tecken på hur en pojke görs och hur han agerar rollen som pojke. För det andra är den 

ädla prinsen som skall rädda prinsessan tecken på könsstereotyper.38 Prinsen framhävs som 

stark och drivande medan prinsessan framställs som svag och beroende. Hela historien som 

berättas av spökena i exemplet ovan uttrycker könsstereotyper där kvinnan är svagare än 

mannen och blir inlåst utan att kunna göra motstånd. Ett ytterligare exempel på detta är när 

Ivar själv befriar prinsessan ur slottstornet. 

                                                 
37 Avsnitt 17 Sekvens 2 – En lång historia 0:46:11 – 0:53:02 
38 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid107-108 
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Greven har just blivit besegrad och Ivar kliver fram i 

riddarrustningen, hämtar nyckeln och börjar gå mot lönndörren som 

leder till slottstornet. Tjejerna är på väg att följa efter men Jean 

stoppar dem och säger ”jag tror att kung Arthur vill sköta det här 

själv”.
39
 

 

Ivar är högst upp i slottstornet och tar av sig riddarrustningen. Han 

ordnar till håret och går fram till en järndörr. Han sticker nyckeln i 

nyckelhålet och vrider om. Han går in i något som liknar ett 

maskinrum med röda och blå lampor. På en bädd ligger prinsessan 

och Ivar går fram till henne och lägger handen på hennes hår. Hon 

sätter sig upp och tittar på Ivar. Ivar lyser med ficklampan på sig själv 

och säger ”var inte rädd min sköna, jag är här för att rädda dig”.
40
  

 

Tidigare i det avsnitt som exemplen är hämtade ifrån har flickorna varit med att förbereda 

räddningen av prinsessan men det är endast Ivar som får rädda henne. De denotativa tecken vi 

kan se är att Ivar är iklädd riddarrustning och att han drar handen genom håret innan han går 

in till prinsessan. Prinsessan ligger raklång på bädden, öppnar ögonen, sätter sig upp och ler 

mot Ivar. För att ge de givna tecknen mening kan vi se riddarrustningen som index på en 

tapper riddare och för att samtidigt se till genusaspekten kan vi se riddaren som ett 

framställande av en könsstereotyp, handlingskraftig och stark man.  

Överträdande av den heterosexuella normen 

Under min studie av Mysteriet på Greveholm har jag funnit tecken på när man bryter de 

mönster som beskrivits här ovan.  

 

Tjuven Rolf knackar på slottsporten iklädd Luciakläder, bredvid 

honom står Ralf i stjärngosseutstyrsel. De tjafsar sinsemellan om vem 

som borde få vara Lucia.
41
  

 

                                                 
39 Avsnitt 21 Sekvens 5 – Någon kommer till undsättning 1:29:23 – 1:32:16 
40 Avsnitt 21 Sekvens 6 – Räddningen 1:32:17 – 1:33:50 
41 Avsnitt 13 Sekvens 2 – Slottsgrannar 0:06:15 – 0:07:31 
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Att de båda manliga tjuvarna bråkar om vem som ska vara lucia är en överträdelse mot den 

traditionella manligheten. En man måste enligt den heteronormativa definitionen av män vara 

maskulin och heterosexuell för att vara socialt godkänd42. Att två vuxna män bråkar om att få 

gå klädda i kvinnokläder och peruk överträder den heteronormativa definitionen av män. Här 

uppvisas med andra ord att även män kan tycka om att klä sig på detta vis utan att detta 

framställs som konstigt på något vis.  

Resultat 

Som exemplen visar har jag mestadels fokuserat på att analysera barnen i kalendern då de är 

de enda som tydligt kan påvisa ett återkommande mönster. Vad gäller de vuxna i denna 

julkalender kan man inte utläsa något tydligt upprepande oavsett vad gäller skapandet av kön 

eller saker som visar på motsatsen.  

 

Lillan är den karaktär i serien som mest bryter mot de stereotypa könsrollerna. Hon visar vid 

många tillfällen upp påstådda attribut som ”tillhör” män, hon är orädd, äventyrslysten och 

leker med saker som inte anses vara socialt godkänt för flickor. Ivar är en av de karaktärer 

som tydligast bidrar till vidmakthållandet av könsstereotyper. Hans roll visas många gånger 

upp som drivande och beslutsfattande och han bidrar särskilt till tanken om den svaga kvinnan 

som måste räddas av den starke mannen.  Mamma Astrid är som exemplen visar, precis som 

Ivar, en stor faktor till vidmakthållandet av de föreställda könsstereotyperna. I och med 

mammans agerande i julkalendern spelar det ingen större roll att Lillans karaktär bryter mot 

de stereotypa könsrollerna eftersom att hon tillrättavisas och det genast dras ner till en nivå 

där det anses vara fel att bryta mot normen.   

 

I denna julkalender är det märkbart att det finns övervägande tecken på återskapande av 

könsstereotyper och även ett vidmakthållande av de heteronormativa definitionerna av kvinna 

och man. Dock finns det också tydliga tecken på motsatsen men dessa är inte alls lika många, 

det enda riktigt märkbara exemplet är när männen går luciatåg. När jag studerade Mysteriet på 

Greveholm lade jag märke till att vidmakthållandet av de stereotypa könsrollerna är mycket 

tydliga och att de förekommer väldigt ofta. Ingen i serien bryter mot den ”självklara” 

heterosexualiteten, den förstärks i och med att heterosexualiteten är den enda sexuella 

läggning som visas.  

 

                                                 
42 Butler, Judith, Könet brinner sid. 10-11 
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Det bör påpekas att de exempel som redovisas ovan endast är ett fåtal utvalda fall och att man 

skulle kunna redovisa många fler liknande exempel. Detta har inte gjorts på grund av ett 

försök att undvika upprepning på bästa möjliga vis.  
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En riktig jul 

När jag studerade En riktig Jul upptäckte jag att den skiljer sig en hel del från Mysteriet på 

Greveholm, detta på grund av att En riktig Jul skapar och iscensätter kön och visar motsatser 

till iscensättandet på ett mer övergripande vis än Mysteriet på Greveholm.  

 

Mila står med armarna i kors. Mamman säger ”men snälla Mila” 

varpå Mila frågar om hennes mamma tänker gifta sig med Klas. 

Mamman säger att de bara träffats ett par gånger men föreslår att de 

ska bjuda hem honom och hans son Jocke på middag.
43
 

 

Historien handlar om att Mila vill fira jul som vanligt tillsammans med sin mamma, bara de 

två. Detta strider mot en vanlig familjesituation där mamma och pappa lever tillsammans. 

Mamman i familjen vill dock leva tillsammans med en man vilket upprätthåller den 

traditionella synen på hur en familj bör vara. Blicken mamman ger sin dotter är lite ledsam, 

som om det vore jobbigt att Mila inte gillar situationen. Blicken kan ses som ett index på att 

mamman bryr sig om sin dotters åsikt, som att hon är beroende av att ta hänsyn till den.  

Ombytta roller, stereotypernas motsatser dras till sin spets 

Programledaren Pascal står framför en reklampelare med sin 

kvinnliga chef. Han berättar att han vill ha ett kamerateam eftersom 

att det finns isbjörnar under reklampelaren. Chefen står rakryggad 

och frågar om han har blivit rubbad. Pascal föreslår att de kan krypa 

under reklampelaren tillsammans. Chefen konstaterar att Pascal är 

rubbad och går därifrån. Pascal säger att han inte är rubbad och att 

han tänker bevisa det.
44
  

 

I exemplet ovan ser man att Pascals chef är kvinna. Kvinnans kroppsspråk indikerar att hon 

har en stark och självständig karaktär. Detta går emot föreställningen om den kvinnliga 

könsstereotypen som påstås vara beroende och svag.45  

 

                                                 
43 Avsnitt 1 Sekvens 1 – Mammas nya kill 
44 Avsnitt 5 Sekvens 7 – Pascal Petersén är inte rubbad 
45 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid107-108 
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I denna julkalender finns det både nissar och kvinnliga sådana som kallas nissor. Vanligtvis 

talar man om Tomtens nissar och detta kan därför ses som ett tecken på ett medvetet val att 

göra titeln mer jämställd. 

 

Massor av nissar och nissor står och viftar med avklarade önskelistor. 

Nissen som tar emot listorna vänder sig mot Elfrid och hon säger att 

hon inte har någon lista men att hon söker Ettan Nilsson. Nissen säger 

att Ettan är den listigaste av alla nissar som blivit årets nissa 84 år i 

rad och att Elfrid har tur för att Ettan kommer nu. Alla stannar upp i 

sina arbeten och en nissa med solglasögon kommer in och tar av sig 

solglasögonen. Det kommer fram en nisse till henne och frågar efter 

en autograf men Ettan svarar att han kanske kan få en efter jul. Ettan 

går fram till nissen som tar emot alla önskelistor, lämnar in de 

avklarade och ber om nya. Elfrid förklarar för Ettan att Tomten har 

sagt att Ettan ska hjälpa henne.
46
 

 

Den bästa nissan är kvinnlig. Ettans kroppsspråk kan ses som index för handlingskraftighet 

och att hon är drivande till sin karaktär, vilket liksom fallet med Pascals chef går emot 

föreställningen om den kvinnliga könsstereotypen som påstås vara beroende och svag. Att 

vara handlingskraftig och drivande är något som hör till föreställningen om de manliga 

medfödda attributen.47  

Undergivenhet 

Det ringer på dörren och Katerina öppnar. Där står Klas i luciakrona 

och sjunger. Han ser försynt ut och säger att han tog med lussefika. 

Katerina ser överraskad och glad ut och bjuder in honom. Hon 

berömmer Klas för att ha bakat så tidigt på morgonen. Mila står i 

trappan och gömmer sig men springer upp i sitt rum igen och slänger 

iväg luciakronan. Elfrid påpekar att Mila lussade väldigt fort och Mila 

förklarar att Klas-as kom och förstörde allt. Katerina ropar till Mila 

                                                 
46 Avsnitt 9 Sekvens 5 – Ettan Nilsson 
47 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid107-108 
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att Klas har kommit med fika och frågar om hon vill komma ner men 

det vill inte Mila. Hon lägger sig med ansiktet ner mot huvudkudden.
48
 

Precis som i Mysteriet på Greveholm bär en man Luciakrona. Som i exemplet i den tidigare 

analysen framhävs att en man vill gå klädd i kvinnoutstyrsel utan att detta påpekas vara 

ovanligt eller konstigt på något vis. Med andra ord upphävs tanken om att en man måste vara 

manlig och maskulin för att vara socialt godkänd.49 Den försynta blicken Klas har mot 

Katerina kan ses som ett index för undergivenhet. Detta ser jag som ett tydligt tecken på att 

mannen, i det här fallet, är undergiven kvinnan. Denna blick förekommer även i fler exempel.  

”Feminin skönhetslängtan” 

Mila, Katerina, Klas och Jocke sitter och äter middag. Mila och Jocke 

ritar tillsammans medan Katerina och Klas pratar med varandra. 

Katerina drar fingrarna genom håret och skrattar mycket.
50
 

 

De denotativa tecknen vi kan se i denna sekvens är att Katerina drar fingrarna genom håret, 

den konnotativa tolkningen är att hon gör det som en kod för att visa sig feminin. I denna 

sekvens uppfyller hennes kroppsspråk den kvinnliga könsstereotypen då hennes kroppsspråk 

antyder både känslosamhet och skönhetslängtan.51   

Brytande av den heteronormativa definitionen av manlighet 

Tomten sitter i sin stol på nordpolen och broderar. Ettan står framför 

Tomten och Tomten förklarar att Elfrid har hållit på med sin önskning 

i tjugo dagar och att Ettan får hjälpa henne om hon misslyckas den 

här dagen också.
52
 

 

Om man ser till de denotativa tecknen i exemplet ovan ser man att en skäggig man sitter i en 

stor stol och broderar. Framför honom står en kvinna med solglasögon. De konnotativa 

tecknen i denna sekvens är att mannen i stolen är Tomten och att han bryter mot den 

heteronormativa definitionen av manlighet genom att brodera. Broderi skulle förmodligen 

anses vara en syssla som skulle vara mer passande för någon av det kvinnliga könet. Detta 

                                                 
48 Avsnitt 13 Sekvens 2 – Klas är Lucia 
49 Butler, Judith, Könet brinner sid. 10-11 
50 Avsnitt 17 Sekvens 10 - Middagen 
51 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid107-108 
52 Avsnitt 21 Sekvens 2 – Tomten broderar 
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innebär att Tomtens sociokulturella kön bryter mot de mönster och handlingar som förväntas 

av en man.53  

Familjesituationen följer normen 

Elfrid står utanför Milas hus och tittar på när Klas och Jocke packar 

in det sista i bilen när Mila kommer ut och ser att Jocke och Klas är 

på väg att åka. Mila frågar vart hennes mamma är och Elfrid säger att 

hon är inlåst i källaren. Mila springer in och hämtar sin mamma. De 

springer efter Klas och Jocke som stannat vid ett rödljus lite längre 

ner på gatan. De kommer ifatt och Katerina frågar om de vill fira jul 

tillsammans med henne och Mila vilket de vill. Klas och Katerina 

kramas genom bilrutan och Jocke ler.
54
 

 

De konnotativa tecknen vi kan utläsa ur denna sekvens är att Katerina springer efter Klas i 

hopp om att mannen skall göra henne lycklig. I denna sekvens sluts en familj där kvinna och 

man lever tillsammans. Här bryts alltså den familjesituation som fanns i början av serien, då 

en ensamstående mamma hade ett bra liv tillsammans med sin dotter. Den ensamstående 

mammans självständighet blir härmed inte lika synlig i serien och vidmakthåller en bild av att 

en kvinna bör leva tillsammans med en man för att vara lycklig.  

 

Resultat 

I denna serie finns det många händelser som visar på ett uppbrytande av de könsstereotyper, 

könsroller och heteronormativa definitioner som finns av kvinnor och män. I julkalendern 

finns det både nissar och nissor, det finns kvinnliga chefer och den mest flitiga och arbetande 

nissan är kvinna. Tomten broderar och man får till en början se en familj som består av en 

ensamstående mamma och hennes dotter, de klarar sig bra tillsammans och mamman utstrålar 

säkerhet och självständighet. Det fanns likväl sekvenser som visade på ett återskapande av 

könsroller men dessa är inte alls lika många och tydliga som de som bryter mot 

könsstereotyperna.  

 

                                                 
53 Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter (2003), sid 102-105 
54 Avsnitt 21 Sekvens 10 - Inbjudan 
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I denna julkalender tycks det vara så att man medvetet har valt att luckra upp de 

könsstereotyper som vanligen finns. Detta tycks ha genomförts genom att man har vänt på 

könsrollerna och sedan dragit dem till sin spets. Kvinnorna som enligt könsstereotypen skall 

vara beroende och svaga påvisas snarare som oberoende, självständiga och starka. Männen 

däremot har tagit över de påstådda kvinnliga attributen och är svagare och mer beroende av 

andra än någonsin. Pascal är till exempel beroende av sin kvinnliga chef och bildspråket talar 

många gånger för att Klas är undergiven Katerina. Männen tar i princip inga initiativ i denna 

julkalender vilket också bryter mot föreställningen om att mannen är handlingskraftig.  
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Slutdiskussion 

De båda analyserna är utförda på samma vis och tar fasta på exempel som berör arbetets syfte. 

De har analyserats utifrån samma förutsättningar och därför är det enligt min mening 

intressant att jämföra dessa två med varandra för att se om det skett någon förändring vad 

gäller hur man skapar och iscensätter kön.  

 

Jag blev förvånad över de resultat som framkom genom studien. Jag har sett dessa 

julkalendrar väldigt många gånger tidigare men har aldrig reflekterat över att de stereotypa 

könsrollerna framhävs så tydligt i Mysteriet på Greveholm. Jag tycker också att det är mycket 

intressant att resultaten skiljer sig så mycket som de faktiskt gör, det gjorde mig förundrad. 

Det är visserligen tio år mellan det att de båda julkalendrarna sändes men genusdebatten var 

aktuell även under mitten av 90-talet då den första kalendern sändes, det förvånar mig att man 

inte tagit mer hänsyn till detta problem då också.   

 

Mysteriet på Greveholm visar, som tidigare nämnts, på ett starkt återskapande av stereotypa 

kön i den bemärkelsen att man bör vara på ett visst sätt för att vara socialt godkänd. 

Kalendern uppvisar med andra ord en heteronormativ definition av kvinnor och män. En 

riktig jul innehåller däremot väldigt få sådana tecken och är snarare ett exempel på att dessa 

föreställda attribut och sysslor är just föreställningar. Till exempel bryter Lillan mot normen 

flicka vid många tillfällen men detta uppvisas som fel, exempelvis när hennes mamma säger 

att en flicka skall leka vissa ”flick-lekar”.  

 

Man kan tydligt se en förändring när man jämför dessa två julkalendrar från 1996 och 2007. I 

Mysteriet på Greveholm tycks man inte vara det minsta mån om att försöka motverka 

föreställningen om könsstereotyper och så vidare. I En riktig jul kan man däremot ana ett stort 

medvetande om att undvika att bidra till ett återskapande av dessa föreställningar i och med 

att man bryter mot de normativa bilderna som finns av kön. Dock finns det exempel som 

bryter mot normerna även i Mysteriet på Greveholm men de är alldeles för få för att man skall 

kunna säga att de är tecken på medvetenhet. Något jag lagt märke till när jag studerat En 

riktig jul är att man försöker bryta normerna genom att dra könsstereotypernas motsatser till 

sin spets. Ett exempel är när Pascal står framför en reklampelare med sin chef. Mannen 

förväntas vara oberoende men framställs här som extremt beroende av sin chef (kvinnan) och 

han uppvisas som korkad. Chefen (kvinnan) väntas vara beroende av andra men är istället 
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kaxig och mycket självständig. Det jag funderar över när jag studerar detta är om tanken med 

detta, troligtvis medvetna, val är att göra julkalendern mer jämställd. Om så är fallet kan man 

diskutera huruvida de ombytta rollerna innebär jämställdhet eller inte. Man visar visserligen 

att kvinnor kan vara starka och män svaga, man visar att män kan brodera och kvinnor vara 

chefer men jämställdhet är ett bredare begrepp där man även bör ta hänsyn till bland annat 

sexualitet. Hur som helst kan man konstatera att En riktig jul ger en bredare bild av hur 

kvinnor och män kan vara. 

 

Den ”självklara” heterosexualiteten är något som inte ifrågasätts i de julkalendrar jag har 

studerat, den snarare förstärks i och med de familjeförhållanden som de båda kalendrarna 

bygger på. I En riktig jul inleds serien med att Katerina inte uppvisar sin sexualitet på så vis 

att den på rak arm skulle kunna indikeras med någon särskild sexuell läggning, detta förändras 

dock ganska snart. Båda kalendrarna innehåller som sagt bilder av heterosexuella familjer och 

detta vidmakthåller en syn om att heterosexualitet är normen. Barn tar till sig det som visas 

och om de bara får se heterosexuella förhållanden och karaktärer blir det också den enda 

symboliska sociala verklighet de kommer att känna till. Barn söker efter en förebild och 

påverkas av dem som uppfostrar dem och folk i deras omgivning, de söker det även i 

barnprogrammen och det de får är heterosexuella förebilder, ingen säger att det är rätt att man 

kan gilla någon av samma kön, att pojkar får klä sig i rosa och så vidare. Dock bryter de båda 

kalendrarna mot den normativa bilden av manlighet då männen klär sig i lusseskrud. Detta är 

intressant men jag anser inte att detta är tillräckligt för att man skall kunna bortse från den 

heterosexuella normen. Butlers teori om den heteronormativa definitionen av kvinnor och 

män kommer alltså till uttryck här.  

 

För att reflektera över min studies resultat tänkte jag utgå från kapitlet om påverkan som finns 

att läsa tidigare i detta arbete, detta för att ge läsaren en bild av vilken betydelse 

julkalendrarnas iscensättanden av kön kan ha för barnen som tittar. Det är möjligt att barn 

som ser julkalendern från 1996 får en världsuppfattning där de stereotypa könsrollsmönstren 

verkar vara naturliga i och med den genusframställan som görs. I det här fallet kan man se att 

ett budskap om stereotypa könsroller, heterosexualitet som norm och mycket annat förmedlas 

genom TV-rutan trots, SVT:s policy, producentens försök att undvika detta. I enighet med vad 

som går att läsa om påverkan är det inte alltid det tänkta budskapet som når fram till barnen 

utan snarare tvärtom. Utifrån det tidigare kapitlet om påverkan kan man diskutera huruvida 

barnen som tittar på En riktig jul får en bättre uppfattning om hur olika könsidentiteter ”ska 
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vara” om man jämför med de barn som tittar på kalendern från 1996. Detta kan jag givetvis 

inte svara på utifrån denna studie men man skulle kunna spekulera och säga så pass mycket 

att den senare julkalendern uppvisar ett, i min mening, mer genomtänkt och tillåtande 

samhälle. Med detta menar jag att karaktärerna i En riktig jul tillåts utföra sysslor och inneha 

attribut som brukar sägas tillhöra någon av det andra könet. Mysteriet på Greveholm är inte 

alls lika tillåtande. Dessa uppfattningar kan också nå ut till barnen som tittar på kalendrarna 

vilket i stora drag skulle kunna ge de barn som tittar på En riktig jul en vidare syn på hur 

flickor och pojkar kan vara.  

 

Som jag tidigare nämnt är det inte säkert att barnen som tittar blir påverkade av julkalendrarna 

på det sätt som tas upp här då barnens individuella egenskaper, intressen, omgivningar, 

vänner och så vidare har inverkan på hur barnen påverkas av det de ser. Det är heller inte 

givet att barnens uppfattningar om världen blir på ett visst sätt på grund av att de ser en 

julkalender en gång eller liknande, utan problemet, som jag skulle säga, inträffar om barn tar 

till sig sådan information regelbundet och uppfattar den som verklig. Då barn har en sämre 

erfarenhetsgrund än vuxna och då den symboliska sociala verkligheten är en stor och viktig 

del av deras identitetsutveckling är det viktigt att de barnprogram som syns i media ger barnen 

en mer öppen verklighetsbild.  
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Vidare forskning 

Detta arbete kan vara av allmänt intresse då studien är ett tydligt exempel på hur barnprogram 

har makten att framställa genus på olika sätt och vidmakthålla eller tillintetgöra 

könsstereotyper och en tanke om att till exempel ett visst könsbetingat beteendemönster är 

mer socialt godkänt än ett annat. Barnen som ser på dessa barnprogram är vår framtid vilket 

gör det intressant att genomföra vidare studier inom detta område. När man analyserar 

barnprogrammen på djupet ser man tydligt vilken bild som ges till mottagaren även om man 

inte kan se effekterna av det. Det vore intressant att studera ett större material, till exempel en 

veckas TV-tablå eller dylikt för att se vilket budskap som ges till barnen. Mitt arbete skulle 

kunna ingå i en större studie av genusframställan i barnprogram, dock anser jag att intresset 

nu bör ligga i att undersöka nya program som riktar sig till barn och inte nödvändigtvis gamla 

som jag själv studerat. Jag tycker att detta arbete tydligt visar på en framgång vad gäller 

genusframställan då den senare kalendern framhäver många förbättringar om man jämför med 

den tidigare. Att i fortsättningen genomföra studier i likhet med denna kan vara ett bra sätt att 

förändra och öppna upp bilden av könsroller och så vidare i barnprogram och därmed 

förändra den bild av stereotypa könsroller som barnen eventuellt har och som kan tänkas vara 

negativ för genusbilden.    
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