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I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt 

public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av 

hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. Julkalendern visas varje år och har en bred 

målgrupp men är framför allt anpassad till barn, vilka påverkas mycket av det de ser på tv. Därför är 

det viktigt att undersöka om SVT generaliserar, eftersom det finns en risk att barn får en skev bild 

av verkligheten och sig själva. Vi använder oss av klassteori med marxistisk bakgrund för att 

teoretiskt definiera samhällsklasser. För att analysera resultatet används en semiotisk metod där vi 

letar efter denotationer och konnotationer som kan säga något om karaktärernas klasstillhörighet 

samt personlighet. Resultaten diskuteras sedan i jämförelse med tidigare forskning om hur SVT har 

uppfyllt sitt sändningstillstånd tidigare, vilka klasstereotyper forskning har identifierat, hur barn 
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“Everyone wants to get to my money” 
A Semiotic Content Analysis of Social Class in Sweden’s Television’s 
Christmas Calendars 

Pages: 78 

The aim of this study is to examine whether the Swedish public service company Sveriges 

Television (SVT) fulfills their public service mission in terms of avoiding generalizations. Through 

a qualitative analysis we will study how social class is represented in SVT’s Christmas calendars. 

The Christmas calendar is shown each year and has a broad target group, but is still specifically 

adapted to children which is a group that is easily affected by what they see on television. 

Therefore, it is important that SVT don’t generalize so that the children will not get a distorted view 

of reality and themselves. To define social classes, class theory with Marxist background will be 

applied.  To analyze the results a semiotic method is applied, and we search for denotations and 

their connotations that will tell us something about the character’s class affiliation and personality. 

The results will then be discussed in comparison to previous research about how SVT has fulfilled 

the demands of their broadcasting license, which social class stereotypes scholars have defined, 

how children are affected by TV and which themes have been presented in Christmas calendars. 

In this study we find that both the working class and the underclass are to some extent portrayed 

accordingly to the stereotypes, but the portrayal of the individual characters are not unified. This 

means that SVT fulfills the demands of the broadcasting license in terms of avoiding generalization. 

The upper class and middle class, on the other hand, are represented accordingly to the stereotypes 

and the characters from these classes are portrayed in a similar way. This aspect makes it 

questionable whether SVT fulfills the generalization demand of the broadcasting license.  

Keyword: Social classes, stereotypes, semiotics, public service, representation, Sveriges Television 
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1. Inledning  
Medierna spelar en central roll i dagens demokratiska samhälle, och de medier som kan nå ut 

till många människor har makt att sprida budskap. I dag finns en uppsjö av medieinnehåll, och 

till skillnad från förr har individen större möjlighet att påverka och välja vilken typ av 

medieinnehåll hen vill konsumera. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att medborgare 

får samhällsnyttig och tillförlitlig information (Bengtsson et al., 2017, s. 85–86). För att bistå 

med denna typ av information finns public service-medierna, där SVT har som uppdrag att 

representera olika samhällsgrupper samt att inte generalisera (Sveriges Television, u.å.-c). 

Således blir SVT en del i att upprätthålla det demokratiska samhället och det ska reflekteras i 

deras utbud.   

I Sverige är tv det mest dagligen använda mediet, både sett till antal tittare och 

användningstid. Därför är det viktigt att studera hur tv-innehållet bidrar till att skapa bilder av 

verkligheten. Även inom kategorin barn i åldrarna 9–14 är tv det mest använda mediet 

dagligen, och de spenderar till och med mer tid på att titta på tv i olika former än de spenderar 

på sociala medier (Nordicom-Sverige, 2019, s. 11–16).  

Det som syns på tv bestämmer vad som blir normalt i barns verklighet. Därför är det viktigt 

att olika samhällsgrupper får synas i barnprogram och att de framställs på ett icke-stereotypt 

sätt. Annars finns det en risk att barn får en skev bild av verkligheten och sig själva (Lemish, 

2010, s.1). Tv är också bra för barn eftersom det hjälper dem att se saker från andras 

perspektiv. Rönnberg (1997, s. 10–18) menar att barn som tittar på tv kan sätta sig in i 

personen på tv:s position och förstå hen som person, varför hen tänker och agerar som hen 

gör. Detta kallar hon för perspektivtagande. Dessutom är tv bra för att det gör att barn, genom 

att studera tv-karaktärer, kan skapa en egen identitet och känna grupptillhörighet (Rönnberg, 

1997, s. 10–18). Eftersom barn inte har samma förmåga som vuxna att kritiskt granska vad 

som skildras på tv (Ryan, 2010), är det kanske särskilt viktigt att granska hur karaktärer 

framställs i barnprogram.  

Även om det är svårt att inkludera alla i samhället är det fördelaktigt att visa en varierad bild 

av verkligheten, eftersom verkligheten är mer komplex än stereotyperna av olika 

samhällsgrupper. Detta kan uppfyllas genom att representera olika typer av karaktärer på olika 

sätt (Hall, 2013). Barn blir medvetna om klassindelningar redan på förskolan och de utvecklar 

tidigt positiva associationer till rika och negativa till fattiga (Siegelman, 2012, s. 1). Trots att 

barn utvecklar en förståelse för genus och etnicitet tidigare, är socioekonomiska indelningar 
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något som påverkar mer eller mindre alla i samhället, och därför är det viktigt att även dessa 

faktorer blir representerade på ett mångfasetterat sätt.  

Julkalendern är årligen ett av de mest sedda svenska programmen och den når ut till en bred 

målgrupp där barn är inkluderade. Eftersom det finns en stark tradition av att se på 

julkalendern får SVT här chansen att nå ut till många personer (Lambertz, 2018), och därför 

är det intressant att jämföra hur deras mål, som public service-bolag, stämmer överens med 

det de faktiskt framställer i sina program. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att granska om SVT uppfyller den del av public service-uppdraget 

som säger att SVT inte ska generalisera, utifrån julkalendrarna Hotell Gyllene Knorren, 

Tjuvarnas jul och Storm på Lugna gatan. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att de 

inte generaliserar eftersom det ger förenklade bilder av verkligheten och leder till exkludering 

och missvisande representationer av grupper. 

1.2. Frågeställningar 
• Vilka klasstillhörigheter tillskrivs huvudkaraktärerna?  

• Vilka egenskaper tillskrivs karaktärerna från de olika samhällsklasserna?  

• Representeras karaktärer från samma samhällsklass på liknande sätt?   
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2. Bakgrund 
I detta kapitel följer en beskrivning av SVT:s sändningstillstånd och de julkalendrar som 

kommer att analyseras, vikten av representation och tv:s påverkan på barn. Den information 

som presenteras här ligger till grund för problemformuleringen och syftet. 

2.1. SVT:s sändningstillstånd  
Sveriges Television (SVT) är ett svenskt public service-bolag vars mål är att ”erbjuda ett 

utbud som engagerar, underhåller och berikar - för alla åldrar och intressen.” (Sveriges 

Television, u.å.-c). Regeringen utfärdar ett sändningstillstånd som innehåller regler för SVT:s 

verksamhet som kretsar kring att arbeta i allmänhetens tjänst. Detta innebär att de ska vara 

opartiska i sin verksamhet samt politiskt och kommersiellt oberoende. Därför finansieras 

bolaget av en avgift som dras via skatten och numera betalas av alla med beskattningsbar 

inkomst i Sverige (Skatteverket, u.å.).  

SVT ska dessutom upprätthålla demokratiska och humanistiska värden. Deras 

programverksamhet ”ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv” (Regeringsbeslut Ku2019/02007/MD, s. 5) och ska vara tillgängligt för 

alla. och genom detta vara folkbildare. Sändningstillståndet inkluderar även att SVT ska 

producera olika typer av program som till exempel nyheter, kultur och program med barn som 

målgrupp. Programutbudet ska spegla hela landet och inkludera den existerande variationen i 

befolkningen, med ambitionen att vara folkbildare. De ska därför skildra olika intressen, 

behov, och åsikter, för att tittarna ska kunna känna igen sig i gestaltningarna. I 

sändningstillståndet står det också att SVT ska representera de olika kulturer och 

kulturyttringar som finns i landet i sina dramaproduktioner, vilka de ska lägga särskild vikt 

vid (Regeringsbeslut Ku2019/02007/MD, s. 5-12). I SVT:s egna tolkning av 

sändningstillståndet skriver att de ”ska undvika generaliseringar och låta människor framträda 

som individer.” (Sveriges Television, u.å.-a).  

2.2. Julkalendrar i SVT 
Sedan 1960 har SVT varje år sänt en julkalender (Sveriges Television, u.å.-b). Julkalenderns 

målgrupp är väldigt bred, 2–99 år, och är indelad i tre underkategorier – små barn, äldre barn 

och föräldrar. Det finns en stor tradition av att vuxna och barn tittar tillsammans, vilket gör att 

ett och samma avsnitt ska fånga hela målgruppens intresse. Mellan 2008 och 2017 såg över en 

miljon personer varje avsnitt av alla julkalendrar, och 2016 års julkalender Selmas saga hade i 
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snitt 2 505 000 tittare per avsnitt (Lambertz, 2018). 2018 års julkalender Storm på Lugna 

gatan sågs som mest av 1 715 000 personer och blev således det näst mest sedda 

barnprogrammet under 2018, efter Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul, och det tredje 

mest sedda svenskproducerade programmet inom alla genrer (Mediamätning i Skandinavien, 

2019, s. 18–19).  

2.2.1. Hotell Gyllene Knorren 
Hotell Gyllene Knorren var SVT:s julkalender 2010. Familjen Rantanen bor i Stockholm och 

består av barnen Isadora och Ingo, samt mamma Ritva som är chefskock på en finlandsfärja 

och pappa Roger som är dammsugarförsäljare. En dag bestämmer sig Roger för att säga upp 

sig från sitt jobb och köpa hotellet Gyllene Orren i Östra Glesbygden. Ritva säger också upp 

sig och tillsammans flyttar familjen in på hotellet. Väl där träffar de på de gamla ägarna, 

Amelia och Henning Grossman, och senare deras son Tony som blir tillsammans med Isadora. 

Vad de dock inte berättar för familjen Rantanen är att de har byggt ett nytt hotell som ligger 

bredvid den nyöppnade motorvägen. Det gör att den gamla landsvägen, som Hotell Gyllene 

Orren ligger vid, knappt används längre. Dessutom planerar kommunen att bygga en soptipp 

bredvid hotellet. Familjen Rantanen får därefter kämpa för att locka gäster till sitt hotell och 

få dem att stanna kvar. Till slut har de varken pengar, gäster, mat eller värme. Det vänder för 

Rantanens när en vikingaskatt hittas på hotellets mark och arkeologer vill boka rum för ett 

halvår framåt. 

2.2.2. Tjuvarnas jul 
Julkalendern 2011 hette Tjuvarnas jul och utspelade sig i slutet på 1800-talet. Tjuven Kurre 

och hans dotter Charlie är medlem i en tjuvliga som kallar sig för Klappsnapparna. Den består 

även av tre andra tjuvar och ledaren Madame Bofvén. Klappsnapparna har tjuvat i staden i 30 

år och poliskommissarie Lönnroth är nu fast besluten att han ska gripa dem och därmed bli 

utnämnd till ny polismästare i staden. Hos kommissarien jobbar Gerda som hushållsbiträde, 

och hon visar sig bo granne med Charlie och Kurre. Av en händelse råkar de bjuda in Gerda 

på middag, och de fattar alla tre tycke för varandra.  

Lönnroth lyckas ta fast Madame Bofvén, och Kurre och Charlie ser då sin chans att bli 

hederliga och sluta tjuva. Kurre får jobb som jultomte på stadens varuhus, som ägs och drivs 

av Direktörskan. Madame Bofvén lyckas dock rymma och övertalar Kurre till att leta reda på 

Direktörskans kassaskåp. Lönnroth kommer på Kurre och sätter honom i fängelse och ger 

Gerda sparken. Charlie blir placerad på stadens barnhem, och där upptäcker hon att det är 
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barnen som tillverkar alla leksaker som Direktörskan säljer i varuhuset. Kurre lyckas rymma, 

och tillsammans med de andra klappsnapparna beslutar han sig för att genomföra Madames 

plan om att råna varuhuset och ge tillbaka pengarna till barnhemsbarnen. Direktörskan eldar 

upp sina pengar, men Charlie får nyckeln till Madames skattkammare och Kurre och Gerda 

använder dessa pengar till att driva barnhemmet tillsammans med de andra Klappsnapparna.  

2.2.3. Storm på Lugna gatan 
Storm på Lugna gatan var 2018 års julkalender. Den handlar om familjen Storm som består 

av mamma Sanna, pappa Trond, storebror Leo och lillasyster Vilja. De har flyttat från 

storstaden för att bo i den lilla staden Järnkroken, där julkalendern utspelar sig. De bestämmer 

sig snabbt för att delta i den årliga tävlingen, Julkampen, där stadens gårdar tävlar mot 

varandra i julinspirerade grenar. För att få delta måste de dock komma överens med sina 

grannar Malva och Mika, eftersom majoriteten av alla hushåll på en gård måste vara med i 

laget. Dessutom måste de tävla mot kommunfullmäktiges fru Lussan, som har vunnit 

tävlingen nio år i rad. Hon visar sig senare sabotera för familjen Storm i tävlingen och blir 

därmed diskvalificerad. Relationen mellan familjerna på Lugna gatan och Lussan förbättras 

när Lussan upptäcker att hon är syster till Eskil som bor på samma gård som familjen Storm.  
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras studier angående SVT:s sändningstillstånd, klasstereotyper och 

barnprogram. Dessa studier kommer att diskuteras i slutdiskussionen i förhållande till denna 

studies analysresultat. 

3.1. SVT:s programutbud i förhållande till 
kommersiella kanalers utbud 
Asp (2017) har sammanställt 40 års studier angående SVT:s public service-uppdrag genom 

sändningstillståndet, som han utfört på uppdrag av Granskningsnämnden. Utifrån dessa 

studier konstateras att SVT generellt sett har uppfyllt sitt public service-uppdrag om man ser 

på det ur ett långsiktigt och översiktligt perspektiv. SVT har ett programutbud som i fråga om 

informations- respektive underhållningsinriktade program är näst intill totalt balanserat. I takt 

med att de kommersiella tv-bolagen har utökat sitt utbud med underhållningsprogram har 

SVT behållit sin plats i medielandskapet och på så sätt fått en mer säregen position och 

därmed blivit ett tydligare alternativ till kommersiell tv. Utöver detta har programutbudet på 

huvudkanalerna SVT1 och SVT2 minskat, dock har en del av utbudet flyttats i takt med att 

kanalerna SVT24, SVT Barn, och Kunskapskanalen har tillkommit, vilket har gjort att de på 

det stora hela har upprätthållit en mångfald vad gäller program (Asp, 2017, s. 127–137).  

SVT:s sändningstillstånd innefattar även att de ska sända lokala program samt spegla 

förhållanden utanför Sveriges gränser. Det regionala utbudet har inte ökat i samma 

utsträckning som det nationella, men Asp menar att det kan diskuteras vad som anses vara en 

godtagbar spegling av hela landet och att det därför är svårt att avgöra om utbudet är 

tillräckligt. Vad gäller det internationella utbudet är SVT mer inkluderande än de 

kommersiella kanalerna vars utbud ofta är kopplat till England eller USA. Det är dock stora 

delar av världen som inte representeras, inklusive viktiga europeiska länder, vilket betyder att 

det ger en begränsad verklighet men större än den på andra kanaler. (Asp, 2017, s.127–137).  

Enli (2013) har gjort en studie där hon undersöker public services barnprogram och 

barnkanaler, och jämför dessa dels med deras uppdrag som public service, och dels med 

konkurrerande kommersiella kanaler. Nordisk public service har haft fokus på undervisning 

och lärande, och har varit restriktiva med att skapa underhållning riktad till barn eftersom man 

inte vill uppmuntra barn att sitta still och titta på tv. Nu måste de, på grund av ett 

kommersialiserat, konvergerat och globaliserat mediesystem, producera program med fokus 

på underhållning för att kunna tävla mot konkurrerande utländska kanaler. Studien kommer 
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fram till att public service har anpassat sig till kommersiella kanaler eftersom de har gått från 

att vara restriktiva med underhållning riktad till barn, till att skapa helt egna kanaler för det. 

Men det gör också att de verkligen kan tävla och utmana de kommersiella barnkanalerna, 

eftersom de alltid har ett utbud som riktar sig till barn. Dessutom är deras barnprogram 

reglerade av sändningstillstånden. Det gör att det inte finns någon reklam, ska vara bildande 

och reflektera nationell kultur och identitet, men också reflektera en multi-kulturell värld. Det 

är något som de kommersiella kanalerna inte kan erbjuda, och det är därför public service 

värderas som mer relevanta för barn att titta på (Enli, 2013, s. 77-89).  

3.2. Klasstereotyper 
Mycket forskning har bedrivits för att ta reda på vilka stereotyper som finns om olika klasser. 

Ofta forskas det om en klass i taget, och utifrån ett par egenskaper. En metod som är frekvent 

använd inom fältet är den så kallade Stereotype content model. Den utgår från dimensionerna 

värme och kompetens. Om någon ses som varm betyder det att den uppfattas som ärlig, vänlig 

och pålitlig. Kompetens handlar om i vilken grad en person uppfattas som kreativ, självsäker 

och skicklig (Lindqvist, Björklund & Bäckström, 2017, s. 231–232).  

Durante, Tablante och Fiske (2017, s. 143–146) har gjort en studie där de sammanställer 

information om stereotyper från många olika länder i flera världsdelar. De kommer bland 

annat fram till att rika, oavsett land, stereotypiseras som kalla men kompetenta. Ju större 

inkomstskillnader det är i det undersökta landet desto kallare förmodas överklassen vara, 

medan deras nivå av kompetens är oberoende av den faktorn. Personer med låg 

socioekonomisk status värderas, enligt deras studie, genomgående lågt på kompetens, men 

högre på värme. Ju större inkomstskillnaden är i det undersökta landet, desto lägre kompetens 

tillskrivs de, medan deras värme inte förändras speciellt mycket. 

Det är vanligt att arbetarklassen representeras på ett avhumaniserat sätt, där de antingen 

likställs med djur eller objekt. De värderas också ha en låg kompetens, och oftast hög värme 

(Volpato, Andrighetto & Baldissarri, 2017, s. 196–197, 203). Durante et al. (2013, s. 735) har 

dock gjort en undersökning i Australien där arbetare ansågs ha en hög grad av både 

kompetens och värme, vilket skiljer sig från många andra studier som gjorts i andra länder.  

Fiske och Dupree (2014, s. 13 595) har gjort en studie i USA där olika jobb har kategoriserats 

efter hur hög värme och kompetens de anses ha. Då är det flera lågstatusjobb som hamnar 

mycket lågt på både kompetens och värme. I en annan studie, av Fiske, Cuddy, Glick och Xu 

(2002, s. 892, 898), har arbetarklassen kategoriserats som medelhög värme och medelhög 
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kompetens, vilket författarna tror kan bero på att det är en mycket bred kategori, som 

innehåller många underkategorier. När alla dessa kategorier slås samman tar deras olika 

ytterligheter ut varandra och de hamnar i mitten, vilket gör att författarna skulle vilja dela upp 

den i fler kategorier för att få ett annat resultat. Samma studie har också undersökt stereotyper 

om medelklassen och kommit fram till att de placeras högt på både värme och kompetens.  

Den klass som anses vara mer kompetent är överklassen, medan medelklassen är den som 

placeras högst på värme (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002, s. 892, 898).  

I en studie gjord av Lindqvist, Björklund och Bäckström (2017, s. 231–232) undersöks de 

svenska stereotyperna om fattiga, vilket de definierar som personer som får statliga bidrag. 

Studien kommer fram till att svenskar bedömer att fattiga har en låg kompetens, men också en 

låg, eller ibland medium, värme. Värmen är dock alltid högre än kompetensen. Stereotypen 

för fattiga är alltså att de ses som lata, outbildade och missbrukare (Lindqvist, Björklund & 

Bäckström, 2017, s. 231–232). Överlag ses fattiga också som oärliga, inaktiva och 

ointresserade av att förbättra sig själva eller sin levnadssituation (Bullock refererad i 

Lindqvist, Björklund & Bäckström, 2017, s. 231–232) 

3.3. Hur barn påverkas av och förstår barnprogram 
Wilson, Nairn, Coverdale och Panapa (2000) har undersökt hur mental ohälsa framställs i 

barnprogram som visas på tv i Nya Zeeland. De analyserade sammantaget en veckas 

sändningar av barnprogram från två olika kanaler. De konstaterar att förekomsten av 

referenser angående mental ohälsa i barnprogrammen, särskilt i tecknade serier, var mycket 

hög. Dessa referenser var även i största mån negativt vinklade och stigmatiserande. I samma 

studie påpekar de även att barnen, genom att ta del av dessa program, får samma inställning 

till mental ohälsa som vuxna har. Barn påverkas av hur ämnen framställs i barnprogram trots 

att de inte förstår innebörden av orden som används, i detta fall i samband med 

framställningen av mental ohälsa.  

I de flesta visuella mediekanaler förmedlas karaktärer som har en given könstillhörighet - 

oavsett om det gäller människor, tecknade karaktärer, djur eller sci-fi-karaktärer. Dessa 

karaktärer bidrar till barnens meningsskapande, gestaltar någon de kan identifiera sig med, 

och imitera. Karaktärerna bestämmer och definierar vad som är “normalt” i barnens 

verklighet. Lemish (2010, s.1–19) presenterar resultat från flertalet studier angående 

gestaltningen av manliga respektive kvinnliga karaktärer i tv med fokus på barnprogram. 

Stereotypt gestaltas generellt män som aktiva och kvinnor som passiva. Utöver dessa 
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genusstereotyper framgick det även att i och med det faktum att västerländska karaktärer är 

mer frekvent förekommande i jämförelse med andra etniska bakgrunder skapar det en bild av 

vad som är normativt och därmed vad som är accepterat utseende.  

Ryan (2010) menar att unga barn är en mycket speciell målgrupp, eftersom de inte har en 

stark analysförmåga, men ändå inte är helt öppna för alla budskap som de presenteras för. De 

har inte lika mycket kunskap om omvärlden som äldre personer och tolkar därför budskap på 

ett helt annat sätt än vad lite äldre och vuxna gör, samtidigt som de har en stor lust att lära sig 

saker från programmen de tar del av. De uppmärksammar bara det uppenbara som syns eller 

sägs, och har inte lika stor förståelse för det som en äldre tittare kan få fram genom att läsa 

mellan raderna (Ryan, 2010).  

3.4. Teman i SVT:s julkalendrar 
Rydin (2000) har undersökt vilka teman som var frekvent förekommande i julkalendrar från 

1957 till 1994. Under 70-talet var flera av kalendrarna samhällskritiska och ifrågasatte de 

traditionellt idylliska gestaltningarna av julfirandet. En av de kalendrar som enligt Rydin 

(2000, s. 321-323) har uppmärksammats vara samhällskritisk är Broster, broster. Här finns en 

stark koppling till miljörörelsen, då huvudkaraktärerna har flyttat ut till landet och livnär sig 

på att odla julgranar. Det framgår att familjen som handlingen kretsar kring har ont om 

pengar. Denna julkalender har även riktat kritik mot auktoriteter på så sätt att skildringar av 

dessa har framställt dem som lurendrejare och hopplösa, samt att en direktörs chaufför ska ha 

haft en uniform som påminner om nazisternas. Utöver samhällskritik förmedlas även vikten 

av att visa omtanke och solidaritet med de mindre lyckligt lottade i samhället, framför allt runt 

jul (Rydin, 2000, s.321–323). Då sekvenser även utspelar sig i karaktärernas tankar menar 

Rydin (2000) att de sammantaget med de andra faktorerna, framstår som ”mycket goda och 

inkännande människor, men de är samtidigt naiva och världsfrånvända och har svårt att 

anpassa sig till samhällets spelregler.” (s.323).   
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4. Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras klassteori med marxistisk bakgrund, definitioner av samhällsklasserna, 

stereotyper, representation och en beskrivning av hur teorierna kommer att tillämpas i 

analysen. 

4.1. Klassteori med marxistisk bakgrund 

4.1.1. Marxism 
Karl Marx talar om att samhällen byggs upp av en bas och en överbyggnad. Basen utgörs av 

produktionssättet och de ekonomiska institutionerna, och överbyggnaden av de institutioner 

som finns i samhället, till exempel rättssystem och konstvärlden (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Marx menar att överbyggnaden formas efter hur basen ser ut, även om det finns fler faktorer 

som påverkar hur överbyggnaden ser ut (Berger, 1999, s. 46–47).  

En inriktning inom marxismens kulturstudier är Frankfurtskolan. Det antagande som denna 

inriktning grundar sig i är att massmedierna har ”hindrat historien från att utvecklats som den 

skulle ha gjort enligt marxistisk teori genom att undergräva massorna” (Berger, 1999, s. 47). 

Massmedierna är en del av överbyggnaden och deras medieinnehåll gör att arbetarna, som 

utgör massorna, blir en del av konsumtionssamhället vilket hindrar dem från att se 

verkligheten som den är (alltså att inse att de behöver göra revolution för att uppnå ett 

marxistiskt samhälle). Genom att, bland annat, visa stereotypa och enhetliga bilder av 

verkligheten används medierna för att behålla den rådande samhällsuppbyggnaden vilket gör 

att de som har makt i samhället kan behålla den (Berger, 1999, s. 48–49).  

Det medieinnehåll som skapas sprider kapitalism och individualism. Det kan bland annat ske 

genom att det handlar om borgerliga hjältar, men också att de som skapar medieinnehåll 

omedvetet lägger in borgerliga värderingar i sina texter eftersom de själva är uppvuxna i ett 

borgerligt samhälle. Därtill finns det texter som är oppositionella, som snarare är en kritik mot 

det kapitalistiska samhället. Även dessa kan gynna den rådande samhällsstrukturen, eftersom 

deras främsta verkning blir att upprätthålla bilden av att ett kapitalistiskt samhälle är fritt och 

att alla har samma möjligheter att lyckas (Berger, 1999, s.50).  

4.1.2. Klassteori 
Klasser är en central del i Marx teorier, eftersom han menar att hela historien handlar om 

klasskamp i olika former (Engels & Marx, 1903, s. 9–10). Marx definierade personers 
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klasstillhörighet utefter dennes förhållande till den materiella produktionen, men andra 

teoretiker har definierat klasser utefter helt andra aspekter. Överlag kan klass sägas handla om 

”att förstå hur det rådande ekonomiska systemet klyver samhällets individer och familjer 

ekonomiskt och socialt utan att denna klyvning behöver vara stämplad och stadfäst efter 

härkomst, kön, hudfärg eller religion– vilket den ändå faktiskt ofta är” (Therborn, 2018, s. 

23). Klass är ett mycket kontroversiellt begrepp som kan mätas och bedömas på många olika 

vis. Därtill finns det också många som menar att Sverige inte längre kan sägas vara ett 

klassamhälle, vilket gör begreppet än mer omtvistat (Hörnqvist, 2016).  

Novus har gjort en undersökning i uppdrag av tankesmedjan Katalys som visar att åtta av tio 

av Sveriges väljare anser att Sverige är ett klassamhälle (Stöber, Suhonen & Therborn, 2018, 

s. 21). Detta visar på att det ändå finns en utbredd uppfattning om att klass är relevant för 

dagens samhälle, och därför bör det också studeras.  

Då vårt studieobjekt är julkalendrar, som har relativt få och korta avsnitt och som därför kan 

antas inte tillhandahålla speciellt mycket information om karaktärers bakgrund, behöver vi 

definitioner av klasser som går att applicera på denna typ av fall. Därmed har vi valt att 

använda Behm-Morawitz, Miller och Lewallens (2018, s. 214) definitioner av arbetarklassen, 

medelklassen och överklassen. Deras indelning utgår från tre aspekter som är avgörande för 

vilken klass en person tillhör – yrke, materiella tillgångar och finansiell trygghet. De har tagit 

fram dessa indelningar för att kunna kategorisera personer i just tv-program, och därför är 

sannolikheten stor att det kommer att vara givande även för vår studie.  

Arbetarklassen definieras som personer som har ett serviceyrke eller industrijobb. Personer 

från arbetarklassen är beroende av den inkomst som de får från sitt jobb, och de har inga 

pengar över att spendera på dyrare saker (till exempel att äta på en fin restaurang). Dessutom 

känner de stress över sin finansiella situation och har inte möjlighet att lägga mycket pengar 

på tillhörigheter som exempelvis kläder, mat, bilar, hem och möbler (Behm-Morawitz, Miller 

& Lewallen, 2018, s. 214).  

Medelklassen har ett jobb som genererar en trygg inkomst men som inte ger stort utrymme för 

exklusiviteter. De är beroende av sin inkomst men de har råd att unna sig saker som de vill ha 

(till skillnad från arbetarklassen som enbart kan köpa det allra nödvändigaste). De har finare 

saker än arbetarklassen, till exempel nyare bilar (Behm-Morawitz, Miller & Lewallen, 2018, 

s. 214).  
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Personer från överklassen har ofta ett högstatusjobb, men är inte beroende av detta för att ha 

en trygg ekonomi. De har också råd med diverse lyxprodukter, såsom dyra bilar, dyr 

inredning och dyra kläder (Behm-Morawitz, Miller & Lewallen, 2018, s. 214). 

Denna förklaringsmodell kompletterar vi också med att lägga till en underklass. Definitionen 

för denna kategori är de personer som inte ens uppnår kriterierna för arbetarklass. Det kan 

alltså innefatta en karaktär som inte har den typ av arbete, eller kanske något arbete över 

huvud taget, som kan räknas till arbetarklassyrken. Det kan också innefatta den som inte har 

en finansiell trygghet alls eller någon som inte har råd ens med det nödvändigaste. Här kan till 

exempel brottslingar eller hemlösa räknas in.  

Det finns många ord som används för att definiera de som av en eller annan anledning inte 

passar in i arbetar-, medel- och överklassen. De kan bland annat kallas trasproletariatet, 

working poor, prekariatet eller underklass (Hörnqvist, 2016, s. 100; Standing, 2013). Vi har 

valt just underklass för att det tydligast beskriver hur vi har gjort vår definition. Det kan i 

andra sammanhang vara synonymt med arbetarklass, men i vår studie kommer det behandlas 

som ett eget begrepp.  

Det är dock mycket svårt att avgränsa klasser så precist att karaktärer inte skulle kunna 

placeras i antingen den ena eller den andra klassen. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012, s. 138) skriver att detta är en återkommande företeelse när kategorier 

definieras och att det i stort sett är omöjligt att inte stöta på gränsfall. Således är det inget som 

försvagar våra klassdefinitioner. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 138-139) menar även att kategorierna 

måste kunna inkludera tänkbara alla fall. Vi märkte att Behm-Morawitz, Miller och Lewallens 

(2018) kategorier inte täckte in alla tänkbara personer och därför lade vi till underklassen. 

4.2. Stereotyper 
En stereotyp är när vi tar fasta på några få personlighetsdrag hos en person, och sedan 

reducerar alla dennes andra karaktärsdrag till dessa få, minnesvärda drag. Stereotyper är alltså 

förenklade bilder av hur personer är, utifrån några utvalda aspekter. Dessa ses som fixerade 

och naturliga, som att de inte går att ändra på (Hall, 2013, s. 247).  

Stereotyper gör att det skapas en skillnad i vad som är normalt och inte, där allt som inte ses 

som normalt är dåligt och icke-önskvärt (Hall, 2013, s. 247). Det som inte hör till det normala 

kommer att exkluderas, medan det normala fixeras och ses som en naturlig sanning. Därför är 
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stereotyper en del i att bibehålla en social och symbolisk ordning. I samhällen med stora 

skillnader i maktfördelningen finns ofta stereotyper, och det är de som enligt stereotypen är 

bra och åtråvärda som har makten (Hall, 2013, s. 248). Stereotyper är alltså nära förknippat 

med fördomar och okunskap, och de kan handla om i stort sett allting – nationalitet, religion, 

yrke, genus, men även andra egenskaper (Bengtsson et.al, 2017, s.150). 

4.3. Representation 
Att representera något betyder att stå istället för, symbolisera eller beskriva något. Detta är ett 

mycket viktigt begrepp eftersom det ligger till grund för hur vårt samhälle ser ut (Hall, 2013, 

s. 1–4). Sociala representationer synliggör grupper i samhället. De blir ett sätt 

för betraktaren att bekanta sig med det som tidigare var okänt för hen. Ju färre sociala 

representationer desto färre grupper som får synas, vilket innebär att bilden av verkligheten 

blir enhetlig och icke-varierad och färre känner sig inkluderade i samhället. Dessa 

representationer är kulturellt och socialt förankrade, och kan vara i form av idéer, metaforer 

och föreställningar (Hinton, 2003). 

Att representation är ett viktigt begrepp inom medieforskningen beror på att ”Man tänker sig 

att texter, bilder och ljud står för något annat än sig själva” (Gripsrud, 2011, s. 27). 

Representationer är inte objektiva, utan de framställer alltid något på ett speciellt vis, och 

beroende på hur den framställningen ser ut kan olika grupper gynnas av den. Anledningen till 

att det är viktigt hur något representeras är för att representationen blir ett erkännande av 

gruppers existens och för att det påverkar hur samhället ser på personer som tillhör dessa 

grupper. Det räcker alltså inte att enbart visa att det finns personer som är på ett sätt eller har 

vissa åsikter, det är också viktigt hur de personerna framställs, eftersom det formar hur andra 

ser på dem (Gripsrud, 2011, s.27–29).  

Det finns olika typer av makt och olika sätt att inneha makt. En form av symbolisk makt är 

makten att representera. Att ha det innebär att en person eller organisation kan välja vem eller 

vilka de vill representera, men också hur och på vilket sätt den eller dessa ska representeras 

(Hall, 2013, s. 249). Medieaktörer innehar denna makt och representerar genom att utforma 

texter, inslag och karaktärer på olika sätt (Gripsrud, 2011, s. 28–29).  
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5. Metod och material 
Nedan följer en kort förklaring av den tillämpade insamlingsmetoden semiotik samt 

begreppen denotation och konnotation. Därefter presenteras materialurvalet och kapitlet 

avslutas med en steg-för-stegbeskrivning av analysprocessen. 

5.1. Semiotik  
Semiotik, eller läran om tecken, är en kvalitativ metod som härstammar från lingvistiken men 

som sedan har utvecklats till att även behandla andra medietexter. Gripsrud (2011) talar om 

tecken som en sammansättning av olika element som kan tolkas utifrån kollektiva koder. Det 

finns flera olika tolkningar av vad ett tecken är och hur de analyseras. Vi kommer att använda 

oss av analysbegreppen denotation och konnotation för att analysera vårt material. Denotation 

är ett teckens första och uppenbara betydelse. Konnotation är ett teckens medbetydelse, något 

som är kulturspecifikt och föränderligt över tid (Bignell, 2002, s.16). Ett exempel på detta är 

en parkeringsskylt. Dess denotation är en fyrkantig, blå skylt med ett vitt P på. Dess 

konnotation är att det betyder just parkering, men hade denna skylt visats för någon i en annan 

tid och på en annan plats hade den antagligen inte haft samma betydelse. Denotation och 

konnotation kommer att tillämpas för att kunna avgöra karaktärernas klasstillhörighet och 

personlighet. 

Ett tecken innehar inte alltid samma konnotation, utan den är styrd av tolkningskontexten, det 

vill säga att beroende på vem som tolkar och ur vilket perspektiv kan tecknet få olika 

betydelser. Det beror på vilken kulturell kod tolkaren utgår ifrån när hen ska analysera ett 

tecken. Vi kommer i vår studie utgå från en klasskod som är kopplad till svensk kultur. 

5.2. Material 
För att kunna genomföra studien (och uppnå ett mättat material) behöver vi välja vilka 

kalendrar som ska analyseras. Det görs genom ett strategiskt urval. Enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 156) är det första steget i ett strategiskt urval att definiera 

sin population, alltså ringa in alla de fall som är relevanta för studien och som skulle kunna 

analyseras. Därefter kan man göra ett strategiskt val för vilka fall inom populationen som ska 

utgöra studiens analysenheter. Då ska man samla in så mycket information om populationens 

alla fall att man kan identifiera de specifika fall som har de egenskaper man söker (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 102). Målet med urvalet är att uppnå en teoretisk 

mättnad vilket sker när nya data inte ger någon ytterligare information av relevans för 
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undersökningen. Vårt urval behöver inte vara representativt för SVT:s hela programutbud, 

eftersom det inte är vad vi undersöker.  

Vår ursprungliga population består av alla SVT:s julkalendrar. Diskussionen om 

klassamhället var väldigt framträdande på 1960- och 1970-talen men intresset för klass efter 

det har sjunkit (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s. 105–106). Therborn (2018, s. 22) 

menar dock att ett intresse för klassfrågor åter har väckts under 2010-talet, och därför vill vi 

fokusera på de julkalendrar som har gjorts de senaste åren. Vi har därför valt att avgränsa vår 

population till de julkalendrar som sändes mellan 2009 och 2019. Julkalendrar som studeras 

ska utspelas i en verklighetsbaserad miljö med vanliga människor som huvudkaraktärer, det 

vill säga att de inte ska utspelas i alternativa universum och att karaktärerna inte ska ha 

övermänskliga förmågor. Därmed kommer vi inte att inkludera Superhjältejul och Panik i 

tomteverkstan i vår population. Tusen år till julafton kommer inte heller att inkluderas, 

eftersom den inte har några karaktärer alls, utan bygger på riktiga personer som får testa att 

leva i olika tidsåldrar.  

Utifrån vår population har vi strategiskt valt kalendrar som har en tydlig klasskildring, och 

kalendrar som kompletterar varandra i vilka klasser som huvudpersonerna tillhör. Detta gör vi 

eftersom Ahrne och Svensson (2015, s. 21) skriver att man, i kvalitativa studier, ska leta där 

man tror att man kan finna det man söker. Tjuvarnas jul gestaltar underklass, Hotell Gyllene 

Knorren arbetarklassen och Storm på Lugna gatan både medelklassen och överklassen. Vi 

läste om alla kalendrar och har utifrån det sett på ett avsnitt av de kalendrar som verkade ha 

tydligast koppling till klass. Tjuvarnas jul var den som vi ansåg mest trolig att ha en 

huvudperson som kan definieras som underklassen, och Hotell Gyllene Knorren är den 

kalender vars huvudpersoner tydligast skulle kunna definieras som arbetarklass utefter vår 

definition. Storm på Lugna gatan valdes för att den verkade ha en tydlig medelklass som 

huvudpersoner, men även för att överklassen var tydligt representerad i birollerna och att de 

karaktärerna var viktiga för berättelsen.  

Eftersom den definition av klasserna som vi har använt utgår från materiella tillgångar, 

finansiell trygghet och yrke kommer bara vuxna att analyseras. Detta beror på att de är 

ansvariga för ekonomin i familjen, och att det är de som tjänar pengar och betalar för 

familjens materiella tillgångar. Vi kan ta i beaktning om barnen säger eller gör något som 

vittnar om deras klasstillhörighet, men barnen kommer inte att utgöra analysenheter för 

studien.  
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Eftersom det finns många karaktärer i varje julkalender kommer vi endast att analysera de 

som vi kan samla in givande och relevant information om. Således är det inte säkert att vi 

analyserar de karaktärer som är med mest i kalendrarna, utan det som avgör om någon är 

relevant för vår studie är just hur de representeras utifrån dennes klasstillhörighet. Om 

klasstillhörigheten inte är viktig för karaktärens personlighet, kommer den att uteslutas.  

Vi kommer inte att analysera ett specifikt antal avsnitt av varje kalender. Eftersom vi gör en 

kvalitativ undersökning är målet att uppnå en teoretisk mättnad. Därför börjar vi med att se på 

respektive julkalender från dess första avsnitt och tittar tills vi inte kan finna några nya 

konnotationer som hjälper oss att besvara våra frågeställningar. Därefter hoppar vi fram några 

avsnitt, för att se om det då kan komma fram några nya konnotationer. Om det inte gör det går 

vi vidare och tittar på några av de sista avsnitten, för att se om karaktärerna utvecklas. Detta 

resulterade i att de avsnitt som analyserades blev 1–5, 7–9, 12, 14–18, och 22–24 av Hotell 

Gyllene Knorren, avsnitt 1–7, 9–16, 19–20, och 22–24 av Tjuvarnas jul och avsnitt 1–6, 8–10, 

14–15, 18–20, och 22–24 av Storm på Lugna gatan.  

5.3. Tillvägagångssätt och analysschema 
För att strukturera vår analys har vi skapat ett analysschema. Det kommer att hjälpa oss 

metodiskt eftersom det ger en klar bild av hur vi har gått till väga för att komma fram till våra 

resultat, och för att säkerställa att alla fall analyseras på samma sätt. För att öka sannolikheten 

att vi finner konnotationer, snarare än associationer, kommer vi att analysera avsnitten 

individuellt och sedan jämföra och sammanställa våra resultat.  

Vårt analysschema går att dela upp i två delar. Den första delen är till för att kunna avgöra 

vilken klass karaktären i fråga tillhör och utgår från aspekterna yrke, finansiell trygghet och 

materiella tillgångar. Dessa har hämtats från Behm-Morawitz, Miller och Lewallen (2018) 

som använder dem som utgångspunkt för att beskriva olika klasser (se kapitel 5). Dessa tre 

används för att enkelt kunna placera in karaktärerna i den klass som de stämmer överens med 

utifrån de konnotationer vi hittar.  

Den andra delen av analysschemat är till för att vi ska kunna avgöra hur karaktärerna från de 

olika samhällsklasserna framställs, hur de är som personer och hur de beter sig. Aspekterna 

egenskaper/känslor, ordval, utseende och kroppsspråk har vi valt eftersom dessa ligger till 

grund för hur en karaktär framställs. Hansen och Machin (2013, s. 171–175) skriver att 

blickar och poser bär med sig många konnotationer om hur en person uppfattas. Det kan bland 



23 
 

annat visa personers sociala status eller hur självsäkra de är. I vårt analysschema räknas poser 

och blickar till kroppsspråk. 

Ordval syftar på vad karaktären säger, men också på hur den säger något. Dessutom kommer 

vi att ta i beaktning vad andra karaktärer säger om den, eftersom det ger en bild av hur hen 

uppfattas av andra karaktärer. Egenskaper/känslor har vi med för att kunna få en bild av hur 

karaktärens persona framställs och vilka utmärkande personlighetsdrag den tillskrivs. Till sist 

kommer vi också att titta på karaktärens utseende, och fokuserar på det som är medvetna val 

specifika för karaktären, snarare än hur skådespelaren som gestaltar karaktären ser ut. Alltså 

kommer vi inte att lägga fokus på om karaktären har, till exempel, en stor eller liten näsa, utan 

istället fokusera på, till exempel, hur personens hår ser ut och om personen är sminkad på ett 

speciellt sätt.  

Steg 1: Vi inleder analysen med att ta ut denotationerna som vi hittar hos varje karaktär 

utifrån de beskrivna aspekterna i vårt analysschema. I Tabell 1 finns en sammanställning av 

några av de frågor som kommer att ställas till datamaterialet för att finna de denotationer som 

behövs för att besvara våra forskningsfrågor.  

Tabell 1-Analysschema med beskrivning av denotationskategorierna  

Steg 2: Nästa steg är att identifiera denotationernas medbetydelser, alltså dess konnotationer. 

Nedan finns en sammanställning av några av frågorna som kommer att ställas till de 

denotationer som vi hittade i steg 1. 

Tabell 2-Analysschema med beskrivning av konnotationskategorierna 
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Steg 3: När vi har beskrivit vad de denotationer som vi hittade konnoterar kommer vi att 

jämföra de konnotationer som vi har sammanställt om karaktärernas yrke, finansiella trygghet 

och materiella tillgångar med teorins beskrivningar av de olika klasserna utifrån samma 

aspekter. Det är nu karaktärernas klasstillhörighet avgörs. 

Steg 4: När vi vet karaktärernas klasstillhörigheter kan vi nu gå vidare till att sammanställa 

hur alla karaktärer är utifrån konnotationerna från analysschemats andra del. Då kan vi börja 

undersöka om det finns mönster i hur SVT framställer personer som tillhör samma klasser, 

och alltså börja besvara våra forskningsfrågor.   
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6. Analysresultat 
Här sammanfattas de analyserade karaktärernas finansiella faktorer som avgör deras 

klasstillhörighet och personlighetsdrag. I en parentes vid karaktärernas namn står det vilken 

julkalender de förekommer i. För fler exempel och bredare resultat se bilaga 1–3. 

6.1. Överklass 

6.1.1. Amelia och Henning Grossman (Hotell Gyllene Knorren) 

Amelia och Henning Grossman äger ett hotell tillsammans där Henning arbetar som 

hotelldirektör och Amelia hotellchef (avsnitt 2 och 12). Båda dessa titlar är väldigt 

prestigefulla, och ett flertal gånger påpekas att deras hotell är fullsatt så gott som hela tiden 

och i avsnitt 7 säger de att det är nybyggt. Vi kan i avsnitt 9 se att de har anställda som jobbar 

på deras hotell vilket tyder på att de tjänar mycket pengar och således får en stor finansiell 

trygghet, och detta konnoterar överklass. Denna bild befästs också av deras ägodelar. De har 

alltid kostym eller dräkt på sig, och bär ofta päls i olika former, och det konnoterar 

exklusivitet. Således kategoriseras de som överklass.  

Amelia är en skrytsam person, vilket märks genom att hon gärna påpekar hur bra och fint 

deras hotell är (avsnitt 7). Hon är passivt aggressiv och pikar ofta om hur mycket sämre Roger 

och Ritvas hotell är jämfört med sitt. Hon är hård och nedvärderande, framför allt mot sin 

man som hon, till exempel säger ”Om vi har sålt en tomt där det ligger en skatt nedgrävd, då 

blir det ingen rolig jul, för dig.” (avsnitt 17). Dessutom är hon girig, eftersom hon blir mycket 

upprörd när hon får veta att det kanske finns en skatt på deras gamla hotells mark och således 

tycker att det är deras skatt som de ska få pengar för.  

Henning är självcentrerad, ytlig och självgod, vilket märks i avsnitt 2 när han beundrar sig 

själv i en spegel och säger ”Välklädd, nyklippt, slips i knut, så ska en hotelldirektör se ut.”. 

Han är dock lite virrig och har inte jättebra koll på hur hotellets teknik fungerar, vilket märks 

när han säger ”Ja, då kan man bara… ja… dra i den här, antar jag.” (avsnitt 22). Däremot är 
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han snäll och bryr sig om sin familjs bästa mer än vad Amelia gör och han är inte rädd för att 

visa att de ibland behöver hjälp. Detta märks framför allt när han i avsnitt 23 säger ”Om det är 

så att ni har ett rum ledigt, så skulle vi bli väldigt tacksamma.”, medan Amelia säger ” Ja vi 

vill ju inte tränga oss på men eh nu när ni ringde och tjatade så eh”. I slutet av kalendern är 

det han som säger till Amelia när han tycker att hon gör något dumt, istället för tvärt om som 

det var tidigare. Amelia säger ”Ja så då kör vi upp maten hit mot en mindre avgift…” men när 

Henning hostar menande ändrar hon sig och säger ”…jag menar helt gratis.” (avsnitt 24). 

Däremot visar Amelia att hon bryr sig om sin familjs bästa när hon säger ”då måste jag ändå 

få säga, att jag är glad att ni (familjen Rantanen) stannar … ja om inte annat så för Tonys 

skull”.  

6.1.2. Direktörskan (Tjuvarnas jul) 

Det första vi får se av Direktörskan är när hon, i avsnitt 1, säger ”Ingen får lämna varuhuset 

utan att ha köpt minst tre julklappar” till personer som står uppradade i likadana kläder och 

tittar rakt fram, och som sedan svarar ”Ja, Direktörskan.” medan Direktörskan går fram och 

tillbaka framför de uppradade. Att hon benämns som direktörskan gör att vi förstår att hon är 

chef över varuhuset. De uppradade personerna tolkas således som hennes anställda, och på 

grund av hur de står påminner de om militärer som hon är befälhavare över. Detta konnoterar 

alltså överklass, eftersom hon verkar vara den högst uppsatta på varuhuset. I avsnitt 15 säger 

Direktörskan att ”Alla är ute efter mina pengar”, vilket tyder på att hon är rik. Hon klär sig i 

en stor röd och svart klänning som är exklusiv. Hennes kontor är mycket stort, det är högt i 

tak och hon har en penna i 24 karat guld (avsnitt 12). Allt detta tyder på att hon har en stor 

ekonomisk trygghet, och att hennes materiella tillgångar är dyra, vilket gör att hon enligt våra 

definitioner tillhör överklassen.  

Direktörskan är aggressiv och girig, vilket märks tydligt i scenen där hon ska anställa Kurre 

när hon säger att ”Tomten ska locka folk att köpa julklappar, varuhuset måste gå med vinst, 

förstår han det? *vässar en brevkniv aggressivt* Enligt statistiken ligger vi 2,2 procent under 

förra årets julhandel *hugger hårt ner brevkniven i en tjock boks omslag*” (avsnitt 12). Hon 
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är dessutom paranoid, eftersom hon ofta pratar om att hennes pengar kommer att bli stulna 

(avsnitt 12). Hon är hård, elak, och gör allt för att tjäna pengar, till och med låter de 

föräldralösa barnen på barnhemmet tillverka hennes leksaker (avsnitt 17).  

6.1.3. Madame Bofvén (Tjuvarnas jul) 

I avsnitt 1 säger berättarrösten ”Ledare var den ökända Madame Bofvén”, vilket alltså betyder 

att hon är ledare för Klappsnapparna, och har högst status av alla i ligan. Detta är ett ”arbete” 

som konnoterar underklass. Berättarrösten säger också att ”Den gamla matronan var nämligen 

noga med att behålla det finaste av godset för sig själv. Hon gömde det i sin hemliga 

skattkammare” (avsnitt 1). I hennes skattkammare är det fullt med föremål i guld och silver. 

Detta tyder på att hon har väldigt mycket dyra saker, även om hon har införskaffat sig dem på 

ett ohederligt vis. De materiella tingen i sig konnoterar överklass. Däremot tyder det också på 

att hon har en stor ekonomisk trygghet, eftersom alla saker i hennes skattkammare är mycket 

värdefulla. Detta märks inte minst för att Kurre och Gerda kan använda dem till att driva ett 

barnhem, som utifrån mängden mat och presenter som barnen får verkar ha mycket gott om 

pengar (avsnitt 24). Därför beror hennes slitna kläder snarare på en ovilja att köpa nya, 

snarare än att hon inte skulle ha råd.  

Madame Bofvén var en av de svåraste att kategorisera utefter våra definitioner av de olika 

klasserna, men trots att hon har ett jobb som inte har hög status, har hon den högsta möjliga 

statusen som går att ha inom hennes ”bransch”. Hon är mycket framgångsrik på det hon gör 

och baserat på vad Kurre och Gerda kunde omvandla hennes stulna saker till hade hon en stor 

finansiell trygghet och många dyra tillhörigheter. Således kategoriseras hon som överklass, 

eftersom hon stämmer in på överklassens beskrivningar av materiella tillgångar och finansiell 

trygghet, men inte på yrkes-beskrivningen.   

Att Madame behåller det finaste godset för sig själv konnoterar att hon är självisk, girig och 

orättvis. Hon är också bestämd och inte rädd för att hota personer eftersom hon vet att hon har 

en maktposition. Bland annat hotar hon Kurre i avsnitt 2: ”Gör dig av med ungvaskern, annars 
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behöver du inte komma tillbaka”. Hon är också förminskande, vilket märks genom att hon 

hånskrattar åt Charlie när hon säger att hon vill börja i skolan (avsnitt 5). Charlie tycker att 

Madame är ond (avsnitt 19), och hon är manipulativ och får de andra Klappsnapparna att se 

upp till henne och tro att hon är snäll och givmild. Det märks eftersom Trollet säger ”Ja 

Madame är alldeles för snäll. Hon skämmer bort oss!” (avsnitt 14) och Kurre säger ”jag vet 

hon kan verka lite hård men hon är också rättvis och driver en så mäktig tjuvliga” (avsnitt 5). I 

avsnitt 24 ger Madame nyckeln till sin skattkammare till Charlie, vilket är snällt.  

6.1.4. Kommissarie Lönnroth (Tjuvarnas Jul) 

Kommissarie Lönnroth arbetar som poliskommissarie. Detta är ett högstatusyrke, och i avsnitt 

tre får vi också veta att hans farbror är polismästare, en titel som kommissarien väldigt gärna 

vill erhålla när farbrorn pensioneras. Både kommissarie och polismästare är titlar som 

konnoterar hög status. Gerda är anställd som husa hos honom och det tyder på att han har råd 

att anställa tjänstefolk, vilket kräver en stabil ekonomi (avsnitt 4). Hans hem är mycket fint, 

hans kontor är prytt med guldramar på väggarna och det finns en kakelugn i ena hörnet. 

Rummet intill är smyckat med gulddetaljer och en kristallkrona (avsnitt 6 och 24). Hans 

farbror jobbar som polismästare, vilket tyder på att han kommer från en rik och välbärgad 

familj, eftersom det är ett högstatusjobb. Eftersom han själv också har ett jobb med hög status, 

hans hem är fint och påkostat, samt att han har råd att anlita tjänstefolk, tillhör han 

överklassen.  

Kommissarie Lönnroth är målmedveten och driven, vilket bland annat märks på hans 

engagemang i att fånga Klappsnapparna, där han låter anlita en fantombildskonstnär för att 

kunna sätta upp efterlysningar på stan (avsnitt 6). Han är noga med att berömma Gerda, och 

han är intresserad av hennes privatliv (avsnitt 14), vilket gör att han framstår som genuint 

trevlig och snäll. Han är rättvis, vilket märks genom att han till de andra poliserna som han är 

chef över säger ”Ja, jag vill att Alla ska veta, utan er hjälp så hade jag aldrig klarat av det här” 

(avsnitt 10). Däremot kan han bli övermodig och självisk, inte minst när han säger ”Det är 
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uppenbart att Gerda umgåtts för mycket med tjuvar och banditer… har Gerda inga tankar på 

min karriär?” (avsnitt 19) till Gerda när hon berättar vilka missförhållanden som barnen på 

barnhemmet lever under. Därför framstår han som maktgalen och girig, eftersom han här 

tänker mer på sig själv och sin karriär än på barnen. I avsnitt 24 låter han dock Kurre och de 

andra Klappsnapparna slippa ur fängelse så länge de arbetar på barnhemmet, vilket tyder på 

att han är villig att ge personer andra chanser och att han egentligen är rättvis och snäll. 

Således framstår han som duktig på sitt jobb, rättvis, förlåtande och driven, men ibland slår 

det över till självcentrering.  

6.1.5. Lussan och Sven Silverhjelm (Storm på Lugna gatan) 

Vad Lussan har för yrke nämns aldrig, och man får aldrig se något som kan kopplas till att 

hon skulle ha ett speciellt jobb. På grund av hennes man Svens jobb som kommunfullmäktige 

(avsnitt 2), vilket är den högsta befattningen man kan få inom kommunpolitiken, är det därför 

tänkbart att hon inte har något jobb. Detta är något som kräver en stor ekonomisk trygghet för 

att kunna genomföra, och eftersom Lussan i avsnitt 2 sa ”att vinna handlar mycket om pengar, 

det råkar vara så att jag har väldigt mycket av den varan”, tolkar vi det som att de har mycket 

goda ekonomiska förutsättningar. Utöver det får vi också, i avsnitt 1, se att Lussan ger 

instruktioner till en man som lägger ut granris vid deras grind, och då säger hon att ”Det ska 

se dyrt ut!”, vilket betyder att hon strävar efter att uppfattas som dyr samt har råd att anställa 

tjänstefolk. Lussan klär sig ofta i pälskappor och pälsmössor, och bär ofta stora smycken. 

Detta konnoterar lyx och exklusivitet. När Vilja ser deras hus säger hon ”Wow, vilket fint 

hus!”, varpå Leo svarar ”Hus? Det här är ju typ ett slott!” vilket skapar bilden av att det 

uppenbart är ett mycket lyxigt hus (avsnitt 3). Alla dessa tillhörigheter tyder på att de har 

mycket pengar vilket ger dem en stor ekonomisk trygghet och de kategoriseras därför som 

överklass.  

Lussan är en självsäker och skrytsam person, vilket hon visar genom att säga saker som ”kora 

mig, eller ja, en vinnare” (avsnitt 2) och ”att vinna handlar mycket om pengar, och det råkar 
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vara så att jag har väldigt mycket av den varan” (avsnitt 2). Hon försöker hålla upp en fasad 

av att vara snäll och trevlig mot de vuxna, men är nedlåtande mot barn. Till exempel vägrar 

hon låta Vilja och Leo få köpa en polkagris när hon själv ska köpa alla och säger då ”Men 

självklart… inte. Lilla vän man kan inte bara få saker här i livet” (avsnitt 2). När barnens 

pappa Trond kommer ändrar hon sig dock och ger barnen varsin polkagris, vilket får henne att 

framstå som snäll inför Trond. Hon är väldigt sminkad och har prydligt och fixat hår, vilket 

tyder på att hon bryr sig om sitt utseende. Hon har rak hållning och lutar ofta huvudet uppåt 

vilket gör att hon får en hög status och att hon ser ner på andra. Hennes kroppsspråk 

konnoterar alltså hög status, självsäkerhet och att hon står över de andra. Mot slutet av 

kalendern förändras dock Lussan, efter att hon får vet att hon är syskon med familjen Storms 

granne Eskil. Då ber hon om ursäkt för att hon har betett sig illa och när hon pratar om att hon 

förlorade tävlingen säger hon ”Jag vann samtidigt något mycket bättre, jag vann min historia 

som faktiskt berättar vem jag är, och något mycket större- ett syskon!” (avsnitt 24). Detta 

konnoterar ödmjukhet och värme, hon värderar nu familjen högre än en vinst i tävlingen.  

Sven är en osäker person, vilket bland annat märks genom att han säger ”Bakom varje mäktig 

man finns en lika mäktig kvinna, som är lite mer bekväm med att prata inför folk.” (avsnitt 2). 

Han tappar ord ”Vi har samlats här för att tala om jul… kampen, julkampen ja.” (avsnitt 2), 

och detta får honom att framstå som fumlig, virrig och nervös. Detta gör dock att han också 

framstår som sympatisk för att han, till skillnad från sin självsäkra fru, inte håller upp en 

fasad. Sanna säger i avsnitt 2 att ”Det känns ju tryggt att han är kommunens mäktigaste 

man.”, vilket förstärker och förtydligar bilden av honom som en virrig person. I avsnitt 24 

säger han dock: ”Jag ska säga upp mig från samtliga tjänster som kommun…fullmäktige efter 

årsskiftet. Jag ska satsa på familjen istället”. Detta konnoterar självinsikt och värme.  

6.1.6. Mika (Storm på Lugna gatan) 

Mika är intresserad av elektronik och hennes hus ”är en enda stor smartphone” (avsnitt 4), 

som hon har byggt och kontrollerar. Hon har väldigt mycket teknik, och även hennes dotter är 
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teknikintresserad. I avsnitt 6 frågar Leo om Evin, Mikas dotter, har en övervakningskamera 

och hon svarar ”Vilken färg och årsmodell?”, vilket tyder på att familjen har en otroligt stor 

mängd teknik, som inte är något livsnödvändigt. Detta konnoterar en hög klasstillhörighet, 

eftersom lägre klasser inte har råd med sådana typer av produkter i en så stor utsträckning. 

Teknik är dessutom väldigt dyrt, vilket tyder på att Mika har mycket pengar. Däremot får vi 

aldrig veta vad hon jobbar med. På grund av de många unika tekniska lösningarna som finns i 

hennes hem kan man dock anta att hon jobbar med teknikutveckling eller uppfinning av något 

slag. Oavsett uppfylls kraven för överklass både på materiella tillgångar och finansiell 

trygghet och kategoriseras därefter.  

Mika är aggressiv och har ett hett temperament, vilket märks genom att hon ofta skriker och 

bråkar, framför allt med grannen Malva (avsnitt 5). Hon är skrytsam, och vill gärna visa upp 

sina tekniska lösningar (avsnitt 4). Mika har i övrigt svårt att uttrycka sina känslor och är lite 

socialt tafatt, vilket märks på att hennes gester ibland är överdrivna, på att hon säger saker 

som kan uppfattas som dryga eller taskiga, och att hon inte är bekväm med fysisk beröring. 

Under kalenderns gång blir hon dock snällare och hon blir bekväm med till exempel en 

gruppkram (avsnitt 22). Dessutom vågar hon i slutet uttrycka positiva känslor, även om hon är 

osäker på om det är vid rätt tillfällen. Det märks till exempel genom att hon utbrister ”Aaaw” 

när Malva har köpt ett sim-kort, men eftersom ingen annan säger samma sak blir Mika osäker 

och säger ”eller var det fel tillfälle?” (avsnitt 23). Hon och Malva slutar också att bråka mot 

slutet vilket också bidrar till att hon framstår som snällare och mer kärvänlig.  

6.1.7. Sammanställning 
Ingen från överklassen är huvudkaraktär i någon av de tre julkalendrarna, utan är oftast 

antagonist, med undantag för Sven, Mika och kommissarie Lönnroth. Karaktärerna som 

tillhör överklassen framställs ofta med egenskaper som girighet, skrytsamhet, ytlighet och är 

mycket självcentrerade. Trots att Sven, Mika och kommissarie Lönnroth har sympatiska drag 

tidigt i respektive kalender visar även de upp egenskaper med negativa konnotationer. Alla 

karaktärer, förutom Sven, är dessutom självsäkra. Det kan alltså konstateras att 

framställningarna av överklassen är ganska enhetliga. Något som är anmärkningsvärt är att 

alla karaktärer förutom Direktörskan utvecklas under kalendrarnas gång och visar fler 

egenskaper som har positiva konnotationer.   

6.2. Medelklass  
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6.2.1. Sanna och Trond Storm (Storm på Lugna gatan) 

Trond arbetar som historielärare (avsnitt 1). Lärare tjänar i dag väldigt bra, även om yrket inte 

har hög status. Sanna arbetar som deckarförfattare (avsnitt 1). Det är ett jobb som inte ger en 

fast månadsinkomst, eftersom betalningen från förlaget ofta beror på, till exempel, hur mycket 

man har sålt eller om man har gett ut en bok nyligen. Därför behövs det en finansiell 

grundtrygghet för att kunna jobba som det, och det är kanske det som lönen från Tronds jobb 

kan erbjuda. Något annat som tyder på att de har en god finansiell trygghet är att familjen 

förväntar sig att deras nya hus ska vara fint och i bra skick eftersom Sanna säger ”Jag slår vad 

om 50 spänn att vårt hus är minst lika fint.” (avsnitt 1). Dessutom åsidosätter Sanna ofta sitt 

jobb för julkampen, vilket tyder på att de har tillräckligt god ekonomi för att hon, till exempel, 

ska kunna överväga att strunta i en boksignering (avsnitt 15). Familjen har modern teknik och 

alla saker som är deras är hela och väl omhändertagna (avsnitt 8). Således kategoriseras de 

som medelklass, eftersom de varken har industrijobb eller serviceyrken, men de har fina saker 

och har råd med mer än bara det absolut nödvändigaste, samt har en god finansiell trygghet.  

Trond är mycket snäll och rättvis. Bland annat är han mån om att hans barn ska vara snälla 

och artiga, så när han hör Vilja kalla Lussan för skruttkatt säger han ”nej nu tror jag att vi 

måste lära oss tänka innan vi talar … jag ber om ursäkt” (avsnitt 2). Dessutom är han positiv 

och glad, och får lätt dåligt samvete. Detta märks genom att han själv säger att ”Viktigaste är 

väl ändå att vi deltar” (avsnitt 1), ”Leo, det här kommer gå jättebra” (avsnitt 1) och Leo säger 

att ”Han får ju dåligt samvete så fort han lånar en bok från bibblan” (avsnitt 18). Han har en 
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hög moral men kan vara lite virrig. Till exempel avslutar han samtalet med sin nya chef med 

att säga puss (avsnitt 1). Han klär sig ofta i färgglada kläder som är anpassade efter vädret, 

snarare än valda för att de ska vara fina. Det gör att han framstår som lekfull.  

Sanna är energisk och lite barnslig, till exempel skriker hon ”Framme!” (avsnitt 1) när de har 

kommit fram till deras nya hus. Hon är positiv och kärleksfull, vilket syns i sättet hon är mot 

sin familj. Hon kan även i sin barnuppfostran vara lite barnslig. När Trond säger att barnen 

måste be om ursäkt till Lussan säger Sanna istället att ”Jag tycker det låter som att hon 

förtjänar det … Men vadå hon stal ju praktiskt taget godis från små barn” (avsnitt 2). Hon är 

lekfull och påhittig, vilket också speglas i hennes kläder som är färgglada och mysiga. Hon 

har lätt för att skjuta upp problem, till exempel skriver hon inte böcker trots att det är hennes 

jobb eftersom hon menar att hon inte har tid (avsnitt 10).  

6.2.2. Sammanställning 
Trond och Sanna är huvudkaraktärer i Storm på Lugna gatan, men utöver dem är ingen annan 

från medelklassen huvudkaraktär i varken Hotell Gyllene Knorren eller Tjuvarnas jul. Både 

Trond och Sanna framställs genomgående som snälla, varma och kärleksfulla. Det som skiljer 

dem åt är att Trond är mer noga med att det ska vara rättvist och tycker att det är viktigt med 

moral, medan Sanna är mer barnslig och tävlingsinriktad. Bilden av medelklassen blir trots 

det relativt enhetlig. 
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6.3. Arbetarklass   

6.3.1. Ritva och Roger Rantanen (Hotell Gyllene Knorren) 

När julkalendern börjar jobbar Ritva på en finlandsfärja där hon är anställd som kock men 

också får vara bingoutropare, spela dragspel och jobba på bildäcket. Detta antyder att 

företaget har ont om arbetare. Ritva säger dock upp sig i seriens första avsnitt. Roger arbetar 

som dammsugarförsäljare och har tidigare varit stjärnförsäljare, men har bytt distrikt och nu 

är han inte alls lika framgångsrik (avsnitt 1). Även han säger upp sig i första avsnittet och han 

köper då ett hotell, vilket gör Roger och Ritva till hotellägare och det är ett högstatusyrke. I 

avsnitt 2 får vi dock veta att familjen har sålt alla sina tillhörigheter för att kunna köpa 

hotellet, men att det ändå bara räckte till handpenningen och de har således finansierat 

hotellköpet med ett lån. Detta är något som tyder på att de antingen tillhör medelklassen eller 

arbetarklassen. Dessutom har de mycket svårt att få några gäster, och banken skickar brev och 

kommer hem till dem för att påminna dem om att de måste betala genast, annars måste de ta 

hotellet ifrån dem (avsnitt 16). Dessutom har de inga pengar vilket gör att de stundtals inte har 

råd med varken mat eller värme (avsnitt 5 och 7). De upplever också en oro över sin 

finansiella situation, vilket är typiskt för arbetarklassen. De har alltså en mycket pressad 

ekonomisk situation, eftersom de äger ett hotell som inte ger någon inkomst eftersom det inte 

har några gäster. Således kategoriseras de som arbetarklass.  

Roger framstår som ganska klumpig och osmidig både vad gäller att utföra fysiska sysslor och 

att formulera sig verbalt. I avsnitt 14 ska han försöka tvätta bort sprayfärg från Gyllene Orrens 
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vägskylt där det ser ut som att hotellet heter Gyllene Knorren, och har tagit med sig en pall att 

stå på vilket slutar med att han trillar av pallen och välter en hink med vatten han tagit med 

sig. Han har även förväxlat telefonen med vad som ser ut som paket fiskpinnar (avsnitt 9), 

vilket visar på hans virrighet. Han är även mycket nervös och konstant spänd vilket märks på 

hans kroppsspråk då han har väldigt ryckiga rörelser. Rogers känslor tar ofta överhanden 

vilket speglas i hans agerande och gör att hans handlingar kan bli irrationella, vilket märks i 

exempelvis avsnitt 8 där han blir irriterad och eldar upp Grossmans broschyr efter att ha läst 

den otaliga gånger. Han har även en tendens att bli besatt. Detta visar sig genom att han är så 

fokuserad på att hotellet ska framstå som fint och attraktivt för gästerna och omgivningen att 

det tar upp stor del av hans tid och han lägger därför inte märke till något annat. Han är 

dessutom mycket präglad av sitt tidigare jobb då han verkar självsäker och positiv när han 

talar om hotellet och undanhåller den faktiska situationen från sin familj. Han säger bland 

annat att när Ritva undrar om inte deras pengar räckte till att köpa hotellet ”Joo det räckte, till 

handpenning ja, men nu är det ju bara resten kvar, det ordnar ju sig, gästerna betalar ju för 

sig.” (avsnitt 2).  

Roger kan även vara väldigt påverkad av sitt tidigare jobb som säljare då han får allt att verka 

mycket bättre än det är och hur fint det är på hotellet. Kanske beror det på att de få gånger han 

framstår som kompetent är de gånger han lyckas sälja dammsugare. 

Ritva är Rogers motsats på så sätt att hon är handlingskraftig och ser till att saker och ting blir 

gjorda. Dessa karaktärsdrag märks väldigt väl när hon spelar dragspel på finlandsbåten för att 

”Ja nu hela bandet hade ju spysjuka och ingen hade fixat något nytt.” (avsnitt 1). Hon är även 

genuint positiv vilket märks i till exempel avsnitt 3 där hon säger ”Roger var är din sisu?...Vi 

Rantanens ger aldrig upp. Det här var din idé och det är en bra idé!” när Roger har gett upp 

hoppet om att lyckas med hotellet och frågar om de ska sälja. Ritva visar även omtanke 

gentemot sina barn oftare än Roger, vilket framkommer i exempelvis avsnitt 7 där hon frågar 

Isadora hur hennes första dag i skolan var medan Roger var så inne i att läsa en artikel om 

hotellet att han inte märkte Isadora när hon cyklade förbi honom och sa hejdå. Ritva har också 

ett hett temperament och när hon blir arg räknar hon på finska. Hon är även snabbtänkt och 

kommer snabbt på lösningar på de flesta problem som dyker upp. Till exempel i avsnitt 17 när 

hon kommer på att de ska snoka på gästerna genom att dammsuga deras rum. 
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6.3.2. Gerda (Tjuvarnas jul) 

Gerda är hushållsbiträde hos Kommissarie Lönnroth vilket är ett arbete som kopplas till 

arbetarklassen. Gerda bor i en lägenhet som har tapeter på väggarna, men som är mycket 

sliten och man kan se att färgen flagnar från dörrkarmen. Hon har inte många saker, och 

hennes möbler är framför allt av trä. Hon har inte mycket prydnader, utan verkar mest ha det 

nödvändiga. Hennes kläder är hela och rena, men går genomgående i en grå ton. Hon verkar 

alltså ha en viss ekonomisk trygghet, eftersom hon bor i en inredd lägenhet och har hela och 

fina kläder, men eftersom hon inte har speciellt mycket mer än det nödvändigaste konnoterar 

detta också arbetarklass (avsnitt 5).  

När Kurre hamnar i fängelse blir hon avskedad av kommissarie Lönnroth och är således 

arbetslös. När hon sedan får ett nytt jobb som barnflicka berättar hon att ”det är inte mycket 

till bekvämligheter på fattighuset.” vilket alltså betyder att hon inte har haft råd med bostad 

(avsnitt 19). I sista avsnittet får hon och Kurre Madames skatt och de tar då över barnhemmet, 

vilket betyder att de är arbetarklass men kanske högre. Det är svårt att avgöra vilken 

klasstillhörighet de får eftersom det är i den allra sista scenen man får veta att de har tagit över 

barnhemmet. Det framgår alltså inte så många detaljer om hur det går för barnhemmet och hur 

deras ekonomiska situation ser ut. 

Gerda uppfattas till en början som ganska kall, men det visar sig sedan att det kan bero på att 

hon är reserverad och inte släpper in vem som helst. Hon lider av mindervärdeskomplex och 

vågar därför inte lite på sig själv och sina kunskaper eller förmågor ”Då får en tacke å gå 

innan han tröttnar på mig” (avsnitt 4). Något som utmärker Gerda genom hela kalendern är att 
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hon är mycket moralisk och tycker att det är viktigt att veta vad som är rätt och fel ”för det 

fick jag lära mig redan som smått att en ska göra rätt för sig.” (avsnitt 4) och värdesätter 

sanningen då Kurre säger ”Ja jag har ju förstått att Gerda är en rättskaffens person som sätter 

sanningen framför allt annat.” (avsnitt 13). Ju längre in i kalendern desto mer vågar hon lita 

på sig själv och andra, och står därför upp för både sig själv och de hon älskar. Detta visar sig 

bland annat genom att hon säger ”med lite list så kan jag nog hitta på en undan ledande 

manöver” (avsnitt 19) och med hjälp av denna hjälper Charlie att fly från sin fosterfamilj. 

6.3.3. Sammanställning 
Roger och Ritva är huvudkaraktärer i Hotell Gyllene Knorren, medan Gerda först är en biroll 

men sedan blir något av en huvudkaraktär. Alla dessa karaktärer är mycket olika varandra. 

Gerda är snäll och rättvis, men väldigt försiktig och osäker på sig själv och sin egen förmåga. 

Hon har dessutom mindervärdeskomplex men vågar mot slutet av julkalendern stå på sig själv 

och det hon tycker är rätt. Roger är positiv och självsäker, men ljuger och undanhåller saker 

för sin fru. Han är också klumpig, både fysiskt och socialt. Ritva däremot är bestämd, 

handlingskraftig och temperamentsfull. Det kan alltså konstateras att bilderna av 

arbetarklassen är varierande.  

6.4. Underklass   

6.4.1. Kurre Karlsson (Tjuvarnas jul) 

Vid seriens början får vi veta att han är med i en tjuvliga som heter Klappsnapparna, och 
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berättarrösten säger ”även den minst betydelsefulla av tjuvarna” (avsnitt 1) och syftar på 

Kurre. Detta konnoterar underklass. I avsnitt 3 säger han till Charlie att ”I det här hemmet så 

slänger vi inga matrester.”, vilket konnoterar att de inte har råd med mycket mat och därför är 

måna om den mat de har. Dessutom har Kurre mycket trasiga och lappade kläder, och när han 

ska betala för att få lämna in Charlie till barnhemmet kan vi se att han letar i alla sina fickor 

och i strumpor och skor efter pengar, vilket tyder på att han har väldigt lite pengar och att han 

dessutom inte vet var de få mynten finns. Detta gör att hans finansiella trygghet uppfattas som 

mycket liten, då han inte har hela och rena kläder och inte verkar ha råd att köpa mycket mat. 

Han bor i en lägenhet utan någon färg på väggarna, gamla möbler och i stort sett inga saker 

förutom lite ombyten, som också är trasiga och lappade, vilket alltså betyder att han inte ens 

har råd att köpa det nödvändigaste. Kurre har även lässvårigheter, vilket kan tyda på att han är 

lågutbildad och det stärker därför bilden av honom som underklass.  

I avsnitt 11 får Kurre jobb som jultomte på varuhuset i staden och i avsnitt 12 köper han en 

docka till Charlie. Han får också hela och rena tomtekläder. I avsnitt 14 hyr han och Gerda en 

ny lägenhet som har kakelugn och tapetserade väggar. Allt detta konnoterar att han har mer 

pengar, och eftersom han nu har fått ett jobb med en inkomst tolkas han enligt våra 

definitioner som arbetarklass, eftersom han nu faktiskt har råd med det nödvändigaste.  

I avsnitt 24 säger berättarrösten ”Tack vare det kunde Kurre och Gerda ta över barnhemmet, 

och de såg genast till att anställa Klappsnapparna.”. Vi får sedan se julfirandet på barnhemmet 

där de har massa mat på bordet och Kurre kommer, iklädd sin tomtedräkt, med en säck som är 

full med paket. Detta konnoterar att de har mycket mer pengar än förut, tack vare att de fick 

Madame Bofvéns skatt. Berättarrösten säger att det var Kurre och Gerda som tog över 

barnhemmet där de verkar vara chefer och kanske till och med ägare. Allt detta konnoterar en 

högre klass, men eftersom vi får mycket lite information är det svårt att kunna avgöra vilken 

klass det rör sig om, och den enda vi kan utesluta är underklass.  

Kurre är väldigt klantig och alla vet att han är den sämsta av Klappsnapparna, eftersom han 

alltid lyckas strula till det på något sätt (avsnitt 1). Han är väldigt omtänksam och godhjärtad, 

och tänker direkt på Charlies bästa, eftersom han tror att hon kommer få det bättre på 

barnhemmet. Däremot har han så stort samvete att han inte kan låta henne vara kvar där och 

redan samma kväll hämtar han hem henne (avsnitt 1). Han är en oerhört snäll person, vilket 

Charlie bekräftar: ” En tomte måste vara snäll, och det kan alla se att han är! ” (avsnitt 11). 

Däremot kan han bli kort och dryg när han blir stressad, vilket resulterar i att han kallar Gerda 
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för ”galna fruntimmer” (avsnitt 7). Han är väldigt varm, och säger till Charlie att ”Vi har 

varandra, och vet du vad? Det är ju värt mer än 1000 julklappar.” (avsnitt 12), vilket 

förstärker bilden av honom som god och varmhjärtad. I slutet får han mer pondus, och de 

andra Klappsnapparna vänder sig till honom och hans påhittighet för att komma på en plan, 

vilket tyder på att han ses som smartare än i början. 

6.4.2. Klappsnapparna (Tjuvarnas jul) 
Vi får veta väldigt lite om de andra 

medlemmarna i Klappsnapparna, och 

därför kommer de att analyseras som en 

person. Det vi kan se är att de, likt Kurre, 

har trasiga kläder och är smutsiga. Det 

framgår att även de är kriminella, på grund 

av deras medlemskap i Klappsnapparna 

(avsnitt 1). De får visserligen finare saker av Madame än vad Kurre får, men det verkar inte 

som att de har stora materiella tillgångar, framför allt inte i avsnitt 12 när Kurre bjuder en av 

Klappsnapparna på mat, vilket antyder att Klappsnapparen själv inte har någon. Detta gör att 

de kategoriseras som underklass.  

Man får inte veta speciellt mycket om de andra Klappsnapparnas personligheter, förutom att 

de är bättre än Kurre på sina jobb, och att de har stor respekt och lojalitet till Madame (avsnitt 

2 och 3). De är först negativa till Charlie, men erkänner motvilligt att hon är bra. I avsnitt 23 

och 24 offrar de dock sig själva och blir tagna av polisen för att Kurre ska lyckas stjäla 

Direktörskans pengar och kunna hjälpa barnhemsbarnen. Detta visar att de är godhjärtade och 

bryr sig om andra personer.  

6.4.3. Sammanställning 
En av karaktärerna som tillhör underklassen, Kurre, är huvudkaraktär i Tjuvarnas jul. Kurre är 

dålig på sitt jobb men är väldigt snäll och god, medan de andra Klappsnapparna till en början 

är målmedvetna, duktiga på sitt jobb och trogna Madame. Således porträtteras de väldigt olika 

till en början. I slutet blir Kurre ledare för Klappsnapparna, och han är med och skapar 

planerna, vilket gör att han blir bättre på sitt jobb. Samtidigt utvecklas de andra 

Klappsnapparna också och de offrar sig själva för att kunna ge pengarna till barnhemsbarnen. 

Därför ses de som mer godhjärtade än tidigare. Alla behåller dock sina ursprungliga positiva 

drag, vilket gör att både Kurre och de andra Klappsnapparna är snälla och godhjärtade, men 
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också smarta och rättvisa. Således porträtteras de i slutet på ett väldigt likt sätt, vilket ger en 

enhetlig bild av att underklassen innerst inne har ett gott hjärta och egentligen vill använda sin 

kompetens till att göra gott.   
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7. Slutdiskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens syfte och hur resultatet förhåller sig till tidigare studier, 

bakgrunden och teorierna. Slutligen sammanfattas studiens resultat och slutsatser.  

7.1. Våra resultat i relation till klasstereotyper  
Våra analysresultat både stödjer och motsäger den tidigare forskning som finns inom fältet. 

Eftersom mycket av den tidigare forskningen som finns utgår från värme och kompetens 

kommer vi att jämföra våra analysresultat utifrån dessa parametrar. Egenskaper som tyder på 

en hög värme är att en person är ärlig, vänlig och pålitlig, medan kompetens kännetecknas av 

hög kreativitet, självsäkerhet och skicklighet (Lindqvist, Björklund & Bäckström, 2017, s. 

231–232). Rika personer anses stereotypt ha en hög kompetens men låg värme (Durante, 

Tablante och Fiske, 2017, s. 143–146), vilket stämmer överens med hur de 

överklasskaraktärer som analyserats framställs. Sven är den enda karaktären från överklassen 

som kan anses ha högre värme än kompetens och Kommissarie Lönnroth har både en relativt 

hög kompetens och värme. Karaktärerna Lussan, Mika, Amelia, Henning, Direktörskan och 

Madame Bofvén har däremot högre kompetens än värme, vilket gör att de framställs 

stereotypt och dessutom på ett enhetligt sätt. Sammantaget skapas alltså en enhetlig bild av 

hur personer från överklassen är, eftersom karaktärerna överlag är mycket lika varandra. 

Något som dock är anmärkningsvärt är att alla förutom Direktörskan utvecklas under 

kalendrarnas gång och får en högre värme. Detta gör att representationen fortfarande är 

enhetlig, men säger emot den tidigare forskningen eftersom det gör att överklassen snarare har 

en hög kompetens och en medelvärme.  

Karaktärerna från medelklassen är relativt lika varandra. Trond kan klassas som en varm 

person och han har en relativt hög kompetens, och således stämmer han överens med 

stereotypen för medelklassen som är att de har en hög värme och hög kompetens (Fiske, 

Cuddy, Glick & Xu, 2002, s. 892). Sanna har också en någorlunda hög värme och kompetens, 

och kan också sägas vara stereotypt porträtterad. Därför är även bilden av medelklassen 

enhetlig, eftersom karaktärerna som representerar medelklassen är väldigt lika varandra, och 

dessutom stereotypa.  

De karaktärer som var mest olika varandra var de från arbetarklassen. Ritva har en hög 

kompetens och en hög värme, vilket gör att hon snarare stämmer in på stereotypen för hur 

medelklassen brukar porträtteras. Det betyder också att hon stämmer in på de resultat som 

Durante et al. (2013, s. 13 595) gjort i Australien där arbetarklassen ansågs ha hög värme och 
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hög kompetens. Roger har en låg till medelvärme och låg kompetens vilket gör att han snarare 

stämmer in på den svenska stereotypen för underklass (Lindqvist, Björklund & Bäckström, 

2017, s. 231–232). Gerda är den som är mest stereotypt porträtterad utifrån hennes 

klasstillhörighet. Hon har en hög värme och lägre kompetens, vilket enligt de flesta 

forskningsresultaten är den vanligaste stereotypen för arbetarklassen (Volpato, Andrighetto & 

Baldissarri, 2017, s. 196–197; Durante, Tablante och Fiske, 2017, s. 143–146). Mot slutet av 

julkalendern får dock Gerda en högre kompetens, vilket gör att hon blir mindre stereotypt 

porträtterad. Arbetarklassen kan inte sägas porträtteras på ett enhetligt sätt, och inte heller på 

ett stereotypt sätt.  

Fattiga stereotypiseras vanligen som inkompetenta med medel till låg värme. Deras värme är 

dock alltid högre än deras kompetens, och typiska karaktärsdrag är oärliga, outbildade och 

ointresserade av att förbättra sin levnadssituation (Bullock, 1999, se Lindqvist, Björklund & 

Bäckström, 2017, s. 231–232). Kurre har högre värme än kompetens, vilket gör att han 

stämmer in på denna stereotyp av hur fattiga är. Han är också oärlig i viss mån, och baserat på 

hans dåliga läskunskaper är han inte speciellt bildad, vilket stämmer överens med stereotypen 

för fattiga. Däremot strävar han starkt efter att förändra sin livssituation och leva på ett 

hederligt och ärligt sätt, vilket alltså bryter stereotypen för fattiga. Detta är ett mycket tydligt 

karaktärsdrag hos Kurre och dessutom får han, som vi konstaterat i kapitel 7, mer 

självförtroende och pondus i sitt yrke mot slutet av kalendern, vilket gör att hans kompetens 

blir högre. Då gör han också en klassresa och blir arbetarklass (och sedan högre än så), vilket 

gör att han nu, likt Ritva, snarare stämmer in på stereotypen som Durante et al. (2013, s. 13 

595) beskriver där arbetarklassen har hög värme och kompetens.  

De andra Klappsnapparna är icke-stereotypt porträtterade på så sätt att de har högre 

kompetens än värme till en början, något som snarare är typiskt för överklassen. Däremot höjs 

deras värme mycket mot slutet av kalendern, vilket gör att de, likt Kurre får en hög värme och 

en hög kompetens, samtidigt som de också blir arbetarklass och därför kan kopplas till 

Durante et al. (2013, s. 13 595). 

7.2. Hur barn påverkas av stereotyperna som visas 
Majoriteten av karaktärerna från överklassen hade till en början en låg värme och framställs 

som själviska, giriga och elaka. Dessa egenskaper har starka negativa konnotationer. Enligt 

Ryan (2010) uppmärksammar barn bara det uppenbara som syns eller sägs, och flera av de 

citat och situationer som vi hittade i analysen ger en bild av att personer som är rika har dessa 
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dåliga egenskaper. Till exempel säger berättarrösten i Tjuvarnas jul att Madame behåller de 

finaste skatterna för sig själv, och i Storm på Lugna gatan säger Lussan att hon har väldigt 

mycket pengar och därför kommer vinna över familjen Storm i tävlingen. Detta kan leda till 

att barn bildar sig uppfattningen om att karaktärer från överklassen är elaka, eftersom tv 

influerar deras bild av verkligheten (Lemish. 2010).  

Eftersom underklassen och arbetarklassen representeras icke-steroetypt betyder det att barn 

inte kommer att uppfatta dem på samma sätt som vuxna gör. Wilson, Nairn, Coverdale och 

Panapa (2000) kommer fram till, i sin studie, att barn kan ta efter vuxnas inställningar till 

företeelser om de porträtteras på det sättet i tv. Hade representationerna istället varit 

stereotypa hade det funnits en möjlighet att barn antagit samma åsikter och föreställningar om 

dessa klasser som vuxna har. Nu får de istället varierade bilder av dem, vilket kan göra att de 

inte utvecklar lika tydliga fördomar som de kanske gör om överklassen, som är stereotypt och 

enhetligt representerad.  

Enligt vår studie kan man se en snedfördelning av karaktärer som tillhör de olika klasserna. 

Från tre julkalendrar var det 15 karaktärer (eftersom vi räknar Klappsnapparna som en 

analysenhet) som hade tillräckligt tydlig skildring av klass för att vi skulle kunna kategorisera 

dem. Av dessa 15 var det 8, alltså majoriteten som placerades i överklassen, medan bara två 

karaktärer kunde sägas tillhöra medelklassen, tre arbetarklassen och två underklassen. 

Eftersom barns världsbilder formas av vad de ser på tv skulle detta kunna leda till att barn tror 

att överklassen är den största samhällsklassen, när den i verkligheten är en av de minsta. 

Arbetarklassen, medelklassen och underklassen har ungefär lika många karaktärer var, vilket 

gör att barn kan tro att fördelningen mellan dessa klasser är jämn i verkligheten. På detta sätt 

skulle SVT:s julkalendrar kunna sägas visa en snedfördelad bild av samhället. Dock finns det, 

som tidigare nämnt, karaktärer som vi inte har analyserat eftersom de inte hade en tillräckligt 

tydlig klasskoppling enligt vår valda metod och teori.  

Av de karaktärer som redan från början är huvudkaraktärer, alltså Kurre, Ritva, Roger, Sanna 

och Trond, kan alla förutom Roger sägas ha hög värme och hög kompetens någon gång under 

kalendern. Det är bara Roger som har högre kompetens än värme. Ingen av dessa karaktärer 

tillhör överklassen som representeras på ett mycket enhetligt sätt. Detta kan ur ett marxistiskt 

perspektiv tolkas som oppositionellt, eftersom det får överklassen att framstå som de dåliga 

och elaka som sedan omvänds till snälla, varma och trevliga av de andra, lägre klasserna. Det 

är då enkelt att dra slutsatsen att underklassen, arbetarklassen och medelklassen är ”hjältarna” 
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och att det är dessa klasser som gynnas av att representeras på detta vis. Men enligt 

marxismen kan även oppositionella texter gynna överklassen. Det beror på att det just får de 

understående klasserna att framstå som fria och möjliga att påverka sin omgivning, vilket de 

inte är (Berger, 1999, s. 48–50). Således tror de lägre klasserna att det samhället som råder 

gynnar dem, och de vill inte förändra det. Eftersom överklassen i denna studie faktiskt 

förändras och blir varmare blir den slutliga bilden av dem också positiv, även om det är de 

andra klasserna som ligger bakom den positiva förändringen. På så sätt kan alltså dessa 

stereotypa bilder av överklassen gynna dem själva i realiteten, även om de andra klasserna 

tror att det är de som gynnas. Huruvida det är såhär kan inte vår studie fastställa, men det är 

värt att reflektera över på grund av vår teoretiska bakgrund.  

7.3. Budskap i julkalendrarna 
SVT:s julkalendrar har tidigare haft olika typer av vinklingar, dock har framställningarna som 

har visats flertalet gånger varit enhetliga. Klass har visserligen inte varit huvudfokus i någon 

av SVT:s julkalendrar, med undantag för möjligtvis Broster, broster. Där har 

huvudkaraktärerna ont om pengar, auktoriteter blir benämnda som lurendrejare och hopplösa, 

och huvudkaraktärerna lär sina barn att det är viktigt att visa solidaritet med de som har det 

sämre ställt än en själv (Rydin, 2000, 321–323). Kan det vara det SVT vill få fram i sina 

julkalendrar? Att man ska visa solidaritet med de som inte har så stor makt i samhället och 

därmed ge dem en plats. Om julkalendrarna istället hade framställts ur ett överklassperspektiv 

kanske arbetarklassen framställts i dålig dager. Det är återigen därför det är viktigt att vidga 

perspektiven och framställa ett mångfasetterat samhälle med människor som har möjlighet att 

synas och få en rättvisande representation. Samtidigt kanske formatet barnprogram, framför 

allt julkalendrar, hindrar från att karaktärerna ska få ett djup och utvecklas som i jämförelsevis 

dramaserier, dels på grund av tidsbegränsningen dels på grund av att barn inte kan kritiskt 

granska information på samma sätt som en vuxen (Ryan, 2010).  

Wilson, Nairn, Coverdale och Panapa (2000) konstaterar att barn påverkas av hur ämnen 

framställs i barnprogram trots att de inte förstår innebörden av orden som används. Detta 

skulle kunna betyda att de även påverkas av hur klass framställs i julkalendrarna. Eftersom 

klass är något som barn upptäcker relativt tidigt (Siegelman, 2012, s. 1) är det viktigt att 

barnen inte utsätts för stereotypa skildringar av just klass eftersom de genom tv kan skapa sin 

identitet och bild av verkligheten (Lemish, 2010, s.1). Barn kan med hjälp av karaktärer som 

liknar dem skapa en uppfattning om sig själva och om framställningar i tv är enhetliga blir de 
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socialt normativa och därmed vad som upplevs accepterat (Lemish, 2010, s.1–19). I de 

analyserade julkalendrarna är de olika samhällsklasserna relativt enhetliga vilket alltså kan 

bidra till att barnen får en stereotyp bild av hur verkligheten ser ut och även en uppfattning av 

sig själva. Samtidigt har de allra flesta karaktärer som har porträtterats i dålig dager fått en 

utveckling mot slutet av kalendrarna och därmed visar de att det finns mer än en sida av 

verkligheten, att man ska ge människor en andra chans eftersom alla har något gott inom sig. 

Kanske är det snarare detta budskap som SVT vill föra fram med sina julkalendrar.  

7.4. SVT:s public service-uppdrag i relation till 
studiens resultat  
En del i SVT:s public service-uppdrag är att de inte ska generalisera utan representera 

personer på individnivå (Sveriges Televsion, u.å.-a). Utifrån våra analysresultat kan det 

konstateras att SVT inte uppfyller detta helt. Problematiken är inte att de visar stereotypa 

bilder av karaktärer, utan det blir först problematiskt när samma stereotypa bild återupprepas 

och vissa typer av personer kontinuerligt porträtteras på ett enhetligt sätt. SVT visar 

stereotypa bilder av arbetarklassen på så sätt att det finns forskning som säger att stereotyper 

av arbetarklassen stämmer överens med den bild som SVT visar. Däremot visar SVT flera 

olika stereotyper av arbetarklassen, och det är således inte en enhetlig bild av arbetarklassen. 

Även underklassen representeras på ett oenhetligt sätt men dessutom ett icke-stereotypt sätt, 

eftersom Kurres personlighet delvis stämmer överens med de stereotyper som finns, men han 

bryter dem också till viss del. De andra Klappsnapparna är snarare motsatsen till den stereotyp 

av fattiga som finns i Sverige, och den porträtteringen är därför icke-stereotyp.  

Medelklassen däremot porträtteras stereotypt och enhetligt, vilket är ett sätt som SVT borde 

undvika att representera på eftersom det strider mot public service-uppdraget och 

sändningstillståndet. Även överklassen är till stora delar enhetligt representerade, vilket också 

är anmärkningsvärt ur ett public service-perspektiv.  

Det är problematiskt att SVT representerar medelklassen och överklassen enhetligt, men det 

betyder inte nödvändigtvis att det är något som gäller för SVT:s samlade programutbud. För 

att kunna dra sådana slutsatser behövs andra typer av studier, vilket vi kommer att ge förslag 

till i nästföljande kapitel.  

Asp (2017, s. 127–137) har gjort studier som sammantaget ger en överblick över hur väl SVT 

har uppfyllt public service-uppdraget. Han kommer då fram till att det generellt är väl uppfyllt 
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och att de sköter sig bra. Men han poängterar också att de under till exempel valrörelser har 

haft en vinkling på sin nyhetsrapportering, men att det inte återkommande är en och samma 

typ av vinkling. Samma princip skulle kunna gälla för vår studie, att den visar att det finns en 

tendens till att representera vissa klasser enhetligt, men att kompletterande studier kan visa att 

det på det stora hela inte blir några enhetliga representationer. 

Public service barnutbud är speciellt på grund av att det genomsyras av regleringarna i SVT:s 

sändningstillstånd, vilket internationella kommersiella kanaler inte har på samma sätt (Enli, 

2013). Att julkalendern har en så stark tittar-tradition och årligen ses av en mycket stor andel 

av det svenska folket, gör att SVT får en stor makt att påverka. Det kan också vara en av 

anledningarna till att SVT kan konkurrera med de kommersiella kanalerna, och en garanti för 

att de kommer kunna fortsätta göra det. Julkalendern ses av personer från alla generationer, 

och så länge julkalendern har funnits har den haft en stor publik. Det gör att tittandet ”gå i 

arv”, och att nya barn ständigt får upp ögonen för den. Således får de också upp ögonen för 

SVT Barn, och ett motsvarande koncept med samma utbredning finns inte i de kommersiella 

kanalerna.  

7.5. Sammanfattning 
Vår studie fram till att arbetarklassen och underklassen till viss del representeras stereotypt, 

men framför allt inte enhetligt. Detta gör att SVT här uppfyller sändningstillståndets krav på 

att inte generalisera. Överklassen och medelklassen däremot representeras både stereotypt och 

tämligen enhetligt, vilket blir en form av generalisering. Således kan dessa representationer 

sägas strida mot sändningstillståndet. Detta skulle kunna bidra till att barn får en stereotyp och 

skev bild av verkligheten och sig själva, eftersom tv blir en av deras källor till kunskap om 

samhället (Lemish, 2010, s.1). På grund av julkalenderns format med korta avsnitt samt att 

den är anpassad till en ung publik kan det vara svårt att hitta utrymme för karaktärsutveckling. 

Däremot utvecklas de karaktärer som till en början har egenskaper med negativa 

konnotationer och visar i olika grad positiva egenskaper mot kalendrarnas slut. Det här visar 

att alla oavsett klass har en god sida, vilket skulle kunna vara det budskap som SVT vill föra 

fram med sina julkalendrar.  

Huruvida våra resultat går att applicera på andra delar av SVT:s programutbud är inte något 

som denna studie kan besvara. Däremot kan våra resultat visa på en trend som behöver 

undersökas vidare för att kunna skapa en helhetsbild av representationerna i SVT:s utbud.   
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8. Förslag till vidare forskning 
Att studera medieinnehållet kan göras på många olika sätt, och att granska hur public service-

medier representerar verkligheten kommer alltid att vara intressant och aktuellt. Därför finns 

det också en rad olika intressanta fortsatta studier som kan genomföras. Det hade exempelvis 

varit intressant med en kvantitativ studie som fokuserade på hur klass gestaltats under längre 

tid i SVT:s utbud. Dessutom hade det varit intressant att titta på det valda fallet men utifrån 

andra teoretiska perspektiv, som genus, etnicitet eller intersektionalitet. Dessa hade kunnat ge 

djupare förklaringar till våra resultat, men också komplettera dem och ge ytterligare förståelse 

för hur SVT:s representationer verkligen ser ut.  

Det hade också varit relevant att ha ett sändar- respektive mottagarperspektiv på en liknande 

studie. Med ett sändarperspektiv hade kunskap om hur manusförfattare, rollsättare eller 

beslutsfattare på SVT tänker och resonerar kring representation när de skapar innehåll. Detta 

hade kunnat ge inblick i skapandeprocessen och en djupare förståelse för slutprodukten. Det 

hade också varit intressant att studera hur mottagarna av SVT:s program resonerar och tänker 

kring deras representationer. Detta hade till exempel kunnat ge mer klarhet i hur barn 

påverkas av bilderna som SVT visar, men också ge en vuxen persons perspektiv på samma 

företeelser för att se hur olika personer påverkas av samma program.   
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Bilaga 1. Hotell Gyllene Knorren 
BR= berättarrösten  

*= beskrivning av vad någon gör eller hur den ser ut 

””= citat 

()= beskrivning av kontext 

… = en paus i talandet 

Ritva 
Rantanen 

ep Denotation Konnotation 

Yrke  1 BR ”i 20 år hade hon chefat i finlandsbåtens 
kök” 
 
”Men Ritvas chef tyckte att det blev billigare 
om hon skötte både köket och bingon” ses 
senare laga mat och läsa upp bingonummer 
samtidigt som hon också pratar i telefon, Spelar 
även dragspel på båten och är trafikledare 
 
Pratar i telefon: ”Roger jag hatar mitt jobb, jag 
vill bort härifrån, vadå hur långt bort? Hur långt 
bort som helst” 

Jobbar som kock på en färja,  
 
 
Hon har mycket att göra på jobbet, det är stressigt, 
Hon får inte bara göra sitt jobb utan ett till, hennes 
chef tvingar henne att göra allt möjligt 
 
 
 
Hon trivs inte  
 
 

2 Säger upp sig och köper ett hotell (med lånade 
pengar), blir alltså hotellägare 
 
 
 
 
Hotellägare 

Hotellägare är ju fint att vara om det går bra, men 
eftersom det är banken som äger hotellet och de 
själva sköter allting, kan det inte sägas vara ett 
högstatusjobb, de är ändå arbetarklass eftersom de är 
såväl kockar, städare som ägare. 
 
Har dock tagit lån, för att överhuvudtaget kunna köpa 
det och har därför det inte så gott ställt 

Finansiell  
trygghet 

2 ”Men tänk så billigt vi fick det, nog var det ju 
en otrolig tur” 
 
 
”Roger, vadå för lån? Vi har ju sålt allt vi ägde, 
räckte inte det?” Roger: ”Joo det räckte, till 
handpenning ja, men nu är det ju bara resten 
kvar, det ordnar ju sig, gästerna betalar ju för 
sig” 

De hade inte haft råd om det kostade mer, men de 
hade fortfarande pengar nog att köpa hotellet, får se 
hur det utvecklar sig 
 
Orolig för pengar, har inte så mycket som hon trodde, 
de sålde alla sina saker och hade inte råd=de hade 
inte så mycket innan 

4 BR: ”Hur skulle några gäster hitta till familjen 
Rantanens hotell vid den gamla vägen nu när 
det byggts en ny väg” 

Bevisar att det finns en stor oro för ekonomin 

5 ”Dessutom så har vi inga pengar” Säger att de inte har råd att köpa mat ens… då är det 
inte gott ställt, Ingen finansiell trygghet, har inte 
pengar till ens basala behov 

7 ”varför finns det inget varmvatten” ”elementet 
är iskallt” 

Har de stängt av varmvattnet/elen är det ju ett tecken 
på att de har väldigt lite pengar, kan inte ens betala 
räkningarna 

18 ”*förtvivlat*Att ordna ett julbord som ens har 
en liten, liten chans att tävla med Grossmans 
julbord, för det krävs såhär *visar med 
händerna* mycket pengar, pengar vi inte har. Vi 
kan inte ens låna av banken eftersom det är vi 

de kan inte ta lån för att de inte har betalat av sitt 
förra lån och står i skuld, de har alltså ingen finansiell 
trygghet. De har mycket ont om pengar, de vet inte 
hur de ska kunna locka gäster till hotellet och till och 
med barnen vet om detta och säger därför att de kan 
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som ska betala dem!” Isadora: ”Mamma du vet 
de där stövlarna på min önskelista? Stryk dem, 
de är nog lite onödigt…dyra” Ingo: ”För mig 
räcker det med en enda julklapp i år” Ritva: 
”Jaa, det kanske bara blir en halv” *Roger ser 
nedstämd och skamsen ut, men får plötsligt en 
idé* 

strunta i att få julklappar för att de ska kunna använda 
pengarna till något annat som är mer nödvändigt 

24 En av arkeologerna: ”Så vi skulle vilja boka 
hela hotellet ett halvår från och med nu” 

De får en säkerhet, de vet nu att de kommer kunna bo 
kvar minst ett halvår till  

Materiella  
tillgångar 

1 Många grejer hemma, mycket färger, mycket 
lådor i olika kulörer. Små prydnader, fjärilar på 
väggen, starkt orangea väggar,  

Inte stajlat, utan det ser ut som att de samlat på sig 
saker genom åren, de har inrett det för att det ska vara 
praktiskt, med mycket lådor och burkar 

2 Har en orange gammal bil med litet 
bagageutrymme och några saker på taket 
 
 
”Det är finare än Kekkonens bastu!” (När de 
kliver in på hotellet) 
 
Grön jacka/kappa, Klänning med lila blommor 
på 
 
Trädörrar med speglar eller vad det heter, stor 
ljuskrona i taket, matta och gammeldags 
inklädda möbler 

Den är fin men inte modern på något sätt, bara 
välskött, tvättad är den i alla fall, det tyder ju på 
något 
 
Kekkonen var president i Finland, vilket borde 
betyda att hon tycker att det är väldigt fint på hotellet 
 
Färgglad och personlig, är inte rädd för att sticka ut 
 
Fint och dyrt men inte men omodernt 

 5 ”…och vi har mat, och dessutom 750 kronor 
över” 

De verkar tycka att det är bra pengar, mycket pengar, 
det betyder att de nu inte är vana vid att ha så mycket 

 7 ”Det anrika gyllene orren har på rekordtid gått 
från fridsamt pensionat till snuskig svinstia” står 
i tidningen 

Säger något om hur personer uppfattar deras hotell, 
det är inte exklusivt och dyrt som Grossman, utan 
liknas vid en gyttjig och smutsig svinstia  

 16 Bank-kvinna: ”Jag har ju pratat med min chef 
om en lämplig tidpunkt” Roger: ”tidpunkt, 
tidpunkt för vadå?” Bank-kvinna: ”för när vi 
måste stänga hotellet. Ja men om ni inte har 
börjat betala av ert lån innan nyår” Roger och 
Ritva ropar: ”NYÅR?” Roger: ”kommer inte bli 
några problem” Ritva ”Det kommer aldrig att 
gå” 

De håller på att förlora hotellet, alltså deras hem, de 
har ju investerat alla sina pengar i att köpa det så det 
är inte bra. Ritva realistisk, Roger vill bara visa upp 
en bra fasad 
  

Egenskaper 
/känslor 

1 ”Ja nu hela bandet hade ju spysjuka och ingen 
hade fixat något nytt” 
 
Chefen: ”Vad skulle vi göra utan dig?” Ritva: 
”ja då skulle no hela båten sjunka ner i 
bottenviken och då skulle jag nog simma åt dig 
också”  
 
Man i bil: ”du borde inte ha det här jobbet” 
Ritva: ”vet du vad? Det var det klokaste som en 
svensk man har sagt till mig på flera år, du har 
rätt, jag går i land, för evigt” *Går med 
bestämda steg så klackarna smattrar och drar av 
sig västen och headsetet hon haft på jobbet* 
 
Isadora: ”Varför får jag aldrig göra nånting? 
Alla får göra allting, men jag får inte göra nåt.” 
Ritva: ”Vet du va? Jag vet en som får göra 
precis allting och det är inte alltid så roligt som 
du tror!” 
 

Hon tar tag i saker, fixar upp efter andra 
 
 
Hon gör allt på jobbet och är viktig och hon vet om 
det men är trött på det. Hon är också ironisk och inte 
rädd för att ge lite kritik. Andra tar henne för givet. 
 
 
Hon är en bestämd kvinna, hon gör som hon vill, 
orädd, modig, spontan 
 
 
 
 
 
Syftar på sig själv, hon får ta ansvar för allt 
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2 Det var en bra idé *ler* Positiv och lycklig, förväntansfull 
3 BR: ”Ibland kunde Ritva bli riktigt arg- och då 

hade hon upptäckt att det bästa var att räkna på 
finska ” 
 
Roger: ”Ritva vad ska vi göra? Ska vi sälja, ska 
vi sälja hotellet, ska vi… Vi ger upp!” 
Ritva: ”Ge upp? Roger var är din sisu?” ”Jag 
kan ha slarvat bort den.” Ritva: ”Vi Rantanens 
vi ger aldrig upp. Det här det var din idé och det 
är en bra idé *slår näven i bordet*” 

Blir väldigt sur och gör det för att lugna ner sig, har 
ett hetsigt temperament  
 
 
Hon gillar inte att ge upp, om hon bestämt sig för 
något så gör hon det (sisu betyder ungefär 
jävlaranamma), positiv men bestämd 

4 Roger: ”Kan ha varit en fågel vettu!” Ritva: ”En 
fågel?! Vad är det för en fågel, som stiger upp 
mitt i natten och öppnar skafferidörren och äter 
en hel korv? Det måste nog vara en väldigt stor 
fågel med en väldigt liten hjärna”*irriterad ton, 
blänger på Roger* 

Bestämd, ser igenom Rogers påhitt, är lite dryg men 
ärlig, hon säger vad hon tycker och har en ganska 
hård ton 

7 Isadora: ”Okej då sticker jag till skolan nu!” 
Ritva: ”Va fiiin du är älskling!” *ler varmt* 
 
Ritva: ”Asså jag är uppvuxen på min farfars brå, 
hela min barndom har jag skyfflat kol från 
klockan fem på morgonen till klockan åtta på 
kvällen, jag känner igen kol på bara doften 
*sniffar*.” 
 
Till Isadora: ”Heej vännen! Nå, Hur var första 
dagen i skolan?”  

Snäll, kärleksfull, uppmuntrande 
 
 
Har koll på saker och ting, ser till att saker blir 
gjorda, hon fick hjälpa till hemma, de hade det tufft 
när hon var liten, kommer alltså från en bakgrund av 
att inte har så mycket pengar 
 
Bryr sig om hur barnen har det, omtänksam 

8 Tackar och pussar Ingo när han hjälpte henne 
ner för en stege efter att ha försökt sätta upp 
brandvarnare 

Snäll, visar tacksamhet 

17 ”Det är väldigt dammigt” *gungar lite fram och 
tillbaka, spänner ögonen i Roger och väntar, 
höjer sakta ett finger och ser sen glad ut* 
 
Går ut i natten för att gräva efter skatten 

Det är hon som kommer med lösningarna, hon är 
smart och snabbtänkt 
 
 
Väldigt angelägna om att hitta den där skatten 

23 ”Ja men det är klart att vi har ett rum” (till 
familjen Grossman) 

Hon är snäll och varm, hjälpsam 

Ordval 3 kvinnan som ägde livsmedelsbutiken vid 
landsvägen: ”Förresten så undrar jag vilka 
idioter det var som köpte det gamla hotellet!” 

Uppenbart för andra att det var en dålig affär de 
gjorde 

Utseende 1 Sminkad runt ögonen och i ansiktet, men väldigt 
naturligt, Blont hår i tofs/hästsvans och luggen 
är rullad i snurror  

Bryr sig lite om sitt utseende, eftersom det kan ta 
lång tid att sätta upp, men inget som konnoterar att 
det är högt prioriterat, rockabillystil  

2 har på sig röda strumpbyxor, en lila/rosa 
klänning och en grön jacka över 

Färgglatt, inte så genomtänkt eller stilrent, inte 
modernt  

15 Har en tatuering som föreställer ett ankare Kan vara från hennes år på finlandsfärjan 
20 Rockabillylugg, lockigt hår Kan ta tid att locka håret om det inte är så att hon har 

naturliga lockar, i och med att hon sätter upp luggen 
ungefär likadant varje dag tyder det på att hon har 
övat och kanske inte är lika tidskrävande 

Kropps- 
Språk 

7 Viftar ofta med armarna, yvig i sina gester, 
snabba 

Hon är uttrycksfull 

8 ”Tack” *kramar om sin son* Varm och kärleksfull 
14 *Spelar tango på dragspelet och rör sig lite 

vågigt med axlarna, spänner blicken och drar 
ögonbrynet lite upp och ned långsamt* 

Passionerad, eldig, gillar tango typ 
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Roger 
Rantanen 

Ep Denotation  Konnotation 

Yrke  1 Dammsugarförsäljare (knackar dörr) 
BR: ”han älskade att sälja, och han älskade 
dammsugare som han älskade att sälja, eller så 
var det åtminstone förr, dom åren han blev årets 
stjärnsäljare … nej, Roger gillade inte att vara 
dammsugarförsäljare i stan, han ville byta 
tillbaka till Östra glesbygden” 

Han har varit en duktig säljare men nu går det inte 
bra, han får inget sålt och det går dåligt för honom  
Han har därför sjunkit i status, pengar är inte en 
självklarhet därför kan han betraktas tillhöra 
arbetarklassen, Han vantrivs på sitt jobb 
 

2 Hotellägare (har dock inte råd och har därför 
tagit lån) 

I och med att de har köpt hotellet med lån eftersom 
de inte har egna pengar, kan de fortfarande betraktas 
som arbetarklass 

Finansiell  
trygghet 

2 Roger: ”Jag vet inte hur många dammsugare jag 
sålt här” Isadora: ”måste du alltid skryta om det 
där” 
 
Ingo: ”om jag hittar ett djur då, det finns ju 
massor av djur i skogen och då kostar dom ju 
ingenting” 

Han känner en större trygghet på landsbygden än i 
stan 
 
Om barnet ändå kommenterar att det inte kostar 
betyder ju det att barnet är medvetet om att det är ett 
problem, är ju inget ett överklassbarn hade sagt 
kanske 

12 (Har gömt betalningsanmärkningar i en 
plåtburk) 

Har inte möjlighet att betala och har därför försökt 
gömma sina problem 

– Se Ritva Rantanen Se Ritva Rantanen 
Materiella  
tillgångar 

3 Har en stor pälsjacka på sig, i brun luddig päls 
+Röda chinos, grön skjorta och orange väst 

Lite fin, men resten av kläderna är väldigt vardagliga 

 24 Paljettväst med en ren på Rolig, lekfull  
 – Se Ritva Rantanen  Se Ritva Rantanen 
Egenskaper 
/känslor 

1 Ska ta ut saker ur bilen men tappar allt på 
marken 
 
Till chefen: ”Jo, Rasmus det var, det var en sak 
jag hade tänkt tala med dig om. Jah *får syn på 
en artikel i en tidning* hotell? Till salu. Jag 
säger upp mig…med omedelbar verkan” 
 
Skakar i hela kroppen och smattrar med 
tänderna och viskar ”djur” samtidigt som han 
rynkar på näsan 
 
 
”Mitt före detta distrikt. Jag blev ju bästa säljare 
där i tre år på raken.”  

Klumpig, osmidig  
 
 
Spontan, modig, inte eftertänksam 
 
 
 
 
är väldigt spattig och virrig, yviga lite oklara rörelser 
och reaktioner, oförutsägbar och oväntad reaktion, 
imiterar en gnagare?  
 
 
skryter, vill framstå som duktig 
 
 

2 ”Jag kan tänka mig att vi kan tänka på det när vi 
kan tänka på det kan jag tänka mig kan du tänka 
dig det?”  
 
”Nå Ritva, var det en bra idé eller en bra idé” 
 
”Nä nu vänder det hörrni, nu vänder det” 
 
”Joo det räckte, till handpenning ja, men nu är 
det ju bara resten kvar, det ordnar ju sig, 
gästerna betalar ju för sig” 
 
 
”Ja men det är hemtrevligt tycker jag” 

Lite dryg, vill skoja men vill också visa att han kan 
bestämma, lite överlägsen,  
 
 
Självsäker, nöjd med sig själv 
 
Positiv 
 
Lite naiv, han tycker att det löser sig, tar det inte på 
så stort allvar, eller vill kanske inte oroa andra, 
självsäker nu, har också ljugit frö sin fru, oärligt, 
undanhåller sanningen 
 
Inte så imponerad, han spelar lite cool, som att han 
tror att han är finare än han är 

3 Ja fast borde vi ta bilen? Roger: ”nej, det klarar 
vi” *pussar på sin biceps* 
 

Självsäker, nästan lite självgod men rolig och skojig, 
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”Om jag skämtar nej varför skulle jag göra det 
jag har ingen humor… så då var det fixat, 
lokaltidningen jätteintresserade dom vill komma 
hit och göra ett reportage om oss om hotellet” 
 
”nej, Ritva, vad ska vi göra, ska vi sälja hotellet, 
vi säljer hotellet vi ger upp” 
 
”Gå vilse i skogen? Hörrudu? Du känner inte 
din egen far det är skrämmande!” Går sedan 
vilse i skogen 
 
(Ingo säger att brödet är slut när Roger har sagt 
att han kan ta en smörgås) Roger: ”Nej men nu 
är du väldigt negativ! En positiv människa Ingo 
tänker såhär ’det är halvslut bara’. Du det finns 
säkert massa goda kanter som du kan gnaga på 
*Ingo plockar upp några brödkanter från 
burken* Titta! Titta! Ser du? Bon appétite!” 

Han är ganska påtryckande, ljuger lite, vill att det ska 
se bättre ut än vad det är 
 
 
 
Kan tappa självförtroendet, är inte så självsäker som 
han vill ge sken av 
 
Han är självsäker men lever inte upp till det han säger 
sig kunna. Har stort självförtroende 
 
 
Försöker hålla skenet uppe, framstå som bra, vara 
positiv 
 

4 ”jag jobbar på något som kommer locka gäster 
till hotellet … Nej det är en överraskning” 
 
Reportern: ”Kycklingen är den färsk?” Roger: 
”Flög precis in” (härmar högljutt en kyckling 
som skriker och viftar stort med armarna) 
 
Reportern: ”Hur serveras lövbiffen?”  
Roger: ”traditionellt på tallrik” 
 
Roger: ”Min lilla finska pinne” Ritva: ”Min 
svenska punschrulle” 

Hemlighetsfull och påhittig 
 
 
Stel, tafatt och konstig, nervös och vill så gärna göra 
ett bra intryck men det går inte riktigt hela vägen 
 
 
Är inte så fin som han vill verka, han fattar liksom fel 
hela tiden, osmart 
 
Kärleksfull 

5 ”Näh, vi måste till stormarknaden. Men 
Herregud. det är ju åtta och en halv mil dit… 
och sen är det ju åtta och en halv mil tillbaka, 
det blir ju tret-tio mil, nej hon hinner ju svälta 
ihjäl innan vi får fram någon mat här.” 
 
Bonden Jönsson: ”Ja egentligen ska hon ju gå 
fram till jul här men eh…för en extra liten slant 
så kan jag slakta henne direkt.” Roger: *Vänder 
sig mot Ingo som ser orolig ut och tar tag i hans 
hand*”Slakta? Neh…neh det behövs inte.” 
*svimmar till* ”Vad hände?” 

Inte så smart, eller bra på matte, inte så bildad, 
dramatisk 
 
 
 
 
Lite mesig, inte så härdad  

7 Kan knappt bära matkassarna 
 
*nedstämd ton* ”Du är så positiv, det är bra det 
Ritva, jag är på nåt sätt inte skapt sån, jag är 
realist.” 
 
Läser en tidningsartikel, som journalisten som 
bodde på hotellet bara har skrivit negativa saker 
i, samtidigt som han går och lägger inte märke 
till när Isadora cyklar förbi och säger hejdå till 
honom. Till slut går han rakt ner i ett dike 

Klen, svag, en spelevink 
 
Ledsen, han skiftar väldigt mycket i humör, har höga 
toppar men djupa dalar 
 
 
Blir besatt/fokuserad att han inte märker av 
omgivningen, inte ens sina barn 

9 Har lagt in telefonen i mikron och när den ringer 
svara han i vad som ser ut som ett paket med 
fiskpinnar 

Virrig 

12 Tappar en burk full med brev från banken och 
inkasso som han har gömt, ”nej inte gömt, 
sparat”, som Ritva sedan får läsa igenom 

Roger ställer till det, ljuger och undanhåller 
sanningen medan Ritva får lösa problemen, som 
vanligt 
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”Jag sa nej sa jag… det kändes inte rätt, vi ska 
ju ha egna gäster som medvetet väljer gyllene 
knorren” 

 
Han nekade kunderna som kom från Grossmans fast 
de hade gett pengar, han tänker tydligen mer på in 
stolthet än på pengar i det här fallet, det är ju lite fint, 
vill göra lite revolt mot de ”fina” Grossmans, inte ta 
deras gäster som inte fick plats 

14 ”Nyårsafton? Nejnejnej, det är fullt” 
 
 
Håller på att torka bort sprayfärg från 
vägskylten där numera stå Hotell Gyllene 
Knorren. Har tagit med sig en liten pall, en hink 
med vatten och borttagningsmedel. När han 
sedan ska kliva ner från pallen trillar han och 
välter även hinken. 

Vill skryta, hävda sig, framstå som framgångsrik, det 
är viktigt för honom 
 
Klantig, klumpig 

24 (När Ingo har fått veta att han får behålla Pyret) 
”Hon e din, hon e din nu, bara din, i julklapp. 
Din och Jönssons, ni får ha henne tillsammans 
ja-arå, ja-arå!” *vänlig ton, gullar med Ingo* 

Kärleksfull 

Ordval 1 *Ler stort och skrattar med mycket utandning* Nervös, vet inte vad han ska göra, stel 
7 ”Grossmans gäster som är så fina så de 

kommunicerar med tutan *tutar några gånger* 
vad betydde det där- SPRÄTT” 

Han säger att de är finare än vad de är, och han 
klankar ner på deras gäster för det 

8  Eldar upp konkurrenternas broschyr 
 
Ritva: ”Jag tror vi kan den där broschyren 
utantill nu Roger. Ta lite frukost istället.” 
(Kanske kan flyttas till egenskaper) 

Kan bli arg, passivt aggressiv, dramatik, 
 
Ältar, blir lätt besatt 
 

12 ”Jag ser hela familjen Grossman stå där och 
flina, och den där frun som han har Henning 
*härmar Amalia genom att skaka lite på rösten, 
göra den ljusare och dra ut på i:na*… det är väl 
enbart de fiiiina gästerna som viiii har *härmar 
Henning med djupare lugnare röst* jodå jodå 
men så är det, kära Amelia, fattas bara, idioterna 
skickar vi till knorren *drar ut ansiktet med 
händerna*”  

Han är lite bitter, har stor stolthet och blir väldigt 
upprörd, han driver med att de är överklass och 
skryter om det själva (syftar på att han har gjort 
någon form av ansiktslyft eller vadå?) 

Utseende 1 Krulligt brunt hår rufsigt , svarta glasögon. 
Klädd i rosa byxor, senapsgul skjorta med rutor, 
en blå pullover/väst och en orange polotröja  

Många färger, verkar inte bry sig om mode så 
mycket, tar vad han har, blandar färger ganska 
mycket 

2 Har på sig rosa byxor och en blåorangerutig 
kavaj 

Ännu en gång blandar färger, visar ju inte på smak 
direkt kanske 

4 Fortsatt färgglada kläder Lekfull, inte så prydlig 
Kropps- 
Språk 

1 Chefen kommer utan att han ser det och han 
rycker till i hela kroppen 
 
släpar fötterna i marken när han går mot chefens 
kontor. Hänger med huvudet 

Är rädd och blyg, vill inte framstå som dum 
 
 
Nedstämd, vilket kan bero på att han inte har sålt 
några dammsugare och känner sig less 

 

Amelia 
Grossman 

ep Denotation Konnotation 

Yrke  12 Hotellchef Fint jobb 
Finansiell  
trygghet 

2 Anlitat en flyttfirma De har råd att göra det 
9 De har anställda på hotellet Betyder att det går bra för deras hotell, att de tjänar så 

mycket pengar att de kan leva på inkomsten, men 
också andra 

12 BR: ”På Grossmanhotell var det som vanligt 
fullt av folk. Väldigt fullt till och med” 

De tjänar mycket pengar på sina gäster 
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16 (Står utanför sitt hotell och säger åt en anställd 
hur glittret ska placeras på en vit gran gjord i 
trä) ”Högre upp, upp! *himlar med ögonen* Ha, 
nu kom det för långt upp. Neeer, neer 
*demonstrerar med handen*.” 

Amelia och Henning behöver inte göra allt själva utan 
kan till och med tala om för andra hur de ska göra 

Materiella  
tillgångar 

1 Har på sig ett ljuslila matchande set med 
pennkjol och en kofta med luddig stor halskrage 
och en rosett på. Stora pärlörhängen, 
pärlarmband och en stor ring.  

Dyrt, väluttänkt, dyra smycken, konnoterar att hon 
har pengar 

2 Har en päls med förfarande intakt huvud 
 
”Akta den där är ömtålig” (Flyttgubbarna tappar 
möbeln så den går sönder) *hon suckar och tar 
sig för hjärtat med båda händerna* 

Mycket dyrt 
 
Hon blir förtvivlad och besviken, men det gör henne 
inte jättemycket, hon blir inte ledsen, hon har råd att 
köpa en ny 

7 Ingo (när han och Roger sitter i bilen utanför 
Grossmans hotell): ”Åh! Vad stort det är. 
Mycket, mycket större än vårat hotell *Roger 
kollar snett på honom* Och helt nytt.” 

De är finare än Rantanens, deras hotell är nytt och 
stort och fint 

14 Nybyggt hotell med modern inredning 
 

Det syns att de har pengar, inredningen är genomtänkt 
och det är viktigt för dem 

Egenskaper 
/känslor 

2 *Kollar på sig själv när flyttgubbarna går förbi 
med en spegel* 

Självupptagen, självsäker, ser nöjd och glad ut när 
hon tittar i spegeln  

7 ”Står det i allehandan så vet nog alla om det … 
om ni vill ta en titt på en lite modernare 
anläggning så ligger vårt hotell bit, ja däråt.” 

Vill bara trycka på att det inte kommer bli lättare för 
familjen Rantanens, strö lite salt i såren, passivt dryg 
typ, trycker ner dem lite och vill visa upp hur fint de 
har det 

9 Till Isadora: ”Just det, Rantanen! Åh, hur har ni 
det där nere nu efter allt som har stått i 
tidningen?” Tony: ”De har faktiskt fullt, 
mamma.” Amelia: ”Jaså, så roligt! Med gäster 
eller grisar hih? *ler med hela ansiktet*”  

Falsk, vill låta som om hon bryr sig men är egentligen 
nedlåtande, nöjd över sin replik, inte rädd för att 
framstå som dryg 

12 Till en gäst Henning: ”Det verkar vara något fel 
med datan” Amelia: ”heheh Datorn(!) gör inget 
fel älskling. Ursäkta mig ibland fattas det några 
nycklar i skåpet. Eller hur Henning?” 
 
”Ja hejsan det här var Amelia Grossman från 
Grossmans hotell fullbelagt som vanligt men 
jag talade med er dotter och jag förstod att ni 
inte är lika lyckligt lottade. Så jag sa till 
Henning här att varför tar inte vi och skickar ner 
några av våra gäster till gamla fina hotell 
Gyllene Orren. Henning han var emot det han 
tänker ju bara på finanserna men jag tycker att 
såhär i luciatider ska man väl ändå försöka och 
lura, äh äh, jag menar hjälpa sina grannar…” 
(Roger lägger på luren) 

Menar att hennes man är lite dum, hon är alltså dryg, 
men ler och visar upp en god fasad. Trycker ner och 
förminskar Henning  
 
 
Ska låta godhjärtad men vill egentligen bara lämpa 
sina ”problem” på någon annan och upprätthålla en 
fasad av att det ska vara fint på deras hotell, och 
passar på att skryta och därmed trycka ner Rantanens 
i och med att hon mycket väl vet att det inte går bra 
för dem 
 

17 ”När Isadora var här igår, sa hon något om 
något hemligt då?” 
 
”Om vi har sålt en tomt där det ligger en skatt 
nedgrävd, då blir det ingen rolig jul, för dig” 

Nyfiken i en strut 
 
 
Till Henning, hon är tuff och hård mot honom, 
beskyller honom, girig 

23 (Familjen Grossman kommer in med väskor på 
Gyllene Orren) Amelia: ”Ja! Här är vi nu…” 
Ritva: ”Jaha?” Amelia: ”Ja? *ser frågande ut*” 
Ritva: ”Ja?” Amelia: ”Det fanns tydligen ett 
rum för tre, kvar.” Riva: ”Ett rum?” Amelia: ”Ja 
vi vill ju inte tränga oss på men eh nu när ni 
ringde och tjatade så eh… ” 

Vill inte svälja sin stolthet och säga att de behöver få 
bo på hotellet utan vill framställa det som att de gör 
Rantanens en tjänst genom att vara där 
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24 ”Så Henning och jag tänkte att ni har ju faktiskt 
gett oss tak över huvudet, och framför allt har ni 
ju hjälpt våra gäster, i alla fall uppe på vårt 
hotell har vi ju ett helt julbord, hur mycket mat 
som helst, som behöver ätas upp annars är det 
ju bara att slänga och nu är det ju jul och allt 
så… Ja så då kör vi upp maten hit mot en 
mindre avgift *Henning hostar* jag menar helt 
gratis.”  
 
”då måste jag ändå få säga, att jag är glad att ni 
stannar … ja om inte annat så för Tonys skull” 

Henning har fått henne att göra snälla saker och hon 
kan i alla fall svälja sin stolthet, hon lyssnar på sin 
man som kanske kan göra henne till en lite snällare 
person, hon försöker i alla fall vara trevlig även om 
det tar emot 
 
 
 
 
 
Uppriktig, hon bryr sig om sitt barns bästa och kan se 
att det finns positiva sidor med familjen Rantanen 
 

Ordval 14 Amelia: ”Pluggar du ensam i dag, var har du 
Isadora?” Tony: *nedstämt* eh..jag vet inte. 
Hon har typ besök, kompisar från Stockholm.” 
Amelia: *nickar som att hon antyder att hon 
förstår* Fattiga? Tony: ”Vadå?” Amelia: 
”Fattiga som bor i stan har inget val, Tony. De 
måste skicka iväg sina barn ut på landet. Det är 
den enda semester de får. De har ju kanske ens 
aldrig varit iii… Florida. Kan du förstå?” *Tony 
suckar djupt och lutar huvudet bakåt mot 
ryggstödet på stolen han sitter i* 

 Hon har en rätt skev syn på verkligheten, det var ju 
något man gjorde förr i tiden, är ju inte en grej nu för 
tiden, hon vet inte vad andra samhällsklasser gör, 
allra minst ”fattiga” 

Utseende 1 Brunt uppsatt hår i en frisyr med snurror och 
hårspännen med pärlor på. Mycket smink som 
matchar hennes kläder, hon är lite solbränd. 
Stora smycken 

Genomtänkt, lyxigt, dyrt,  

Kropps- 
Språk 

1 Går med hakan lutad uppåt, svänger stort med 
armarna och vickar mycket på höfterna, ler och 
svänger lite på axlarna 

Kvinnligt, hon visar upp sig, är stolt och lite lurig 

2 Stryker händerna mot varandra, hakan uppåt, 
lite höjda ögonbryn 

lurig, högfärdig 

7 Ler hela tiden Känns falskt, som att hon vill verka snäll, bryr sig om 
hur hon uppfattas 

24 Deltar, med ett leende, i långdansen Hon kan glädjas med andra till slut 
 

Henning 
Grossman  

ep Denotation Konnotation 

Yrke  2 Hotelldirektör Ett fint jobb, hög status 
Finansiell  
trygghet 

2 Om Hotell Gyllene Orren: ”Märkligt att någon 
ville betala för det här” 

Han tycker att det är ett dåligt hotell som inte är värt 
några pengar 

 – Se Amelia Grossman Se Amelia Grossman 
Materiella  
tillgångar 

1 En silvrig bil som är fullpackad med saker som 
alla matchar varandra i gråa nyanser. Han har på 
sig en grårandig kostym. Han har både kavaj, 
väst, skjorta och slips på sig, i västen har han en 
kedja som hänger. En stor ring på fingret 

Konnoterar stil och pengar, de har saker som matchar 
varandra,  

2 Rock med pälskrage Dyrt, exklusivt 
– Se Amelia Grossman Se Amelia Grossman  

 17 ”Akta min dyra päls!” (När de är hos Rantanens 
och ska leta efter skatten) 

Tydlig med att den är dyr, mån om att påpeka det, vill 
verka dyr 

 24 Blå kostym, kravatt, väst Dyrt och väldigt uppklätt 
Egenskaper 
/känslor 

2 ”Opp, opp, opp” (säger till flyttgubbar som går 
förbi med en spegel att stanna så att han kan 
spegla sig. Tar upp handen lite för att visa att de 
ska stanna, tittar koncentrerat på sig själv, fixar 

Han tycker att han själv ser bra ut, självcentrerad, 
självsäker, tycker att han är bättre än alla andra 
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till slipsen.) ”Välklädd nyklippt slips i knut, så 
ska en hotelldirektör se ut.” 

7 Tony: ”Det bara kryllar av folk. Pappa säger att 
det bästa sättet att få gästerna att komma är ett 
representativt yttre” 
 
Amelia: ”Hallå där här skyltas det!” Roger: 
”Marknadsföring!” Amelia: ”Just det! Vi läste ju i 
tidningen om ert hotell” Henning: ”nåja alla 
kanske inte läser tidningen så det” 

De har mycket folk på sitt nya hotell också och det 
går bra för dem, menar att utsidan är viktigast, det är 
vad som spelar roll 
 
Är god, vill vara lite snäll och verkar tycka att hans 
fru går på för hårt 

16 Henning (om gästerna de skickade till Gyllene 
Orren): ”Ja. Kanske hjälper dem med 
sopsorteringen *skrattar till* Du vet de *lyfter 
ena handen lite förlöjligande* källsorterar nere på 
Gyllene Orren *tittar försiktigt på Amelia* ah då 
kanske de där de där gubbarna hjälper dem…*blir 
osäker* med det” 

Förlöjligar Gyllene Orren för att de sopsorterar, men 
söker mest bekräftelse hos sin fru, vill att hon ska 
tycka att han är rolig och underhållande 

18 Till några gäster som går förbi (En kvinna: 
”Hejhej!”) ”Bonjour Madame! (En man: ”Adjö!”) 
Buon giorno, buon giorno! (En man: ”God 
morgon!”) Auf wiedersehen!” 

Om han ska säga motsvarande sak som de säger på 
svenska misslyckas han, han är inte lika kunnig som 
han tror 

22 Tittar runt och hittar inte rätt knapp, klickar på en 
knapp men säger ”det var visst den knappen” och 
trycker på en till 
 
(Förklarar vad sprinklersystem är och vad man 
ska göra om det inte funkar) ”Ja, då kan man 
bara… ja… dra i den här, antar jag” 

Han vill kunna saker men är förvirrad, har inte koll 
som han vill förmedla att han har 
 
 
Han är lite virrig och lite ovetandes, han har inte 
riktigt koll  

 23 Henning: ”Kan det ha varit Tony?” Amelia: ”men 
snälla Henning vår Tony? Nu går du väl ändå för 
långt” 
 
Isadora: ”Men vi har ju rum” Ritva: ”Ja det har vi, 
men så säker på att familjen Grossman vill bo på 
ett så här omodernt och gammalt hotell.” Amelia: 
”Jaa, är det så att det inte passar så!” Henning: 
”Nu! Tar vi det lilla lugna va! Vårt hotell ligger ju 
under vatten. Vi fick sova i bastun i natt heh. Om 
det är så att ni har ett rum ledigt, så skulle vi bli 
väldigt tacksamma.” 

Han blir misstrodd av sin fru hela tiden, hon kör med 
honom och bestämmer över honom 
 
 
Han är artig och snäll, kan svälja sin stolthet och köra 
över sin fru som hon brukar köra över honom, 
viktigaste för honom är att de har någonstans att bo 
och sova, inte att behålla deras stolthet 

 24 Roger: ”Men som tur var ville ju kommunen ha 
den som soptipp” Henning: ”Va? Nej! Men vad 
tråkigt! Hörde du Amelia? Det ska bli soptipp 
här.” 

Uppriktigt ledsen, han bryr sig faktiskt om dem  

 8 Roger (om familjen Grossman): ”Vi tycker 
kanske att de är lite glömska, de glömde att 
berätta för oss om den nya motorvägen… dom 
glömde ju berätta att de byggt ett nytt hotell 
precis vid den nya motorvägen, det va lite 
glömskt, tyckte vi” 

De menar att de är lite lömska, att de tycker att de 
borde berättat hur hela läget såg ut, att de är lite 
ohederliga 

Utseende 1 Prydligt fixat hår som är blont och lite lockigt Fixad, uttänkt, medveten om sitt utseende 
2 Säger åt två män som flyttar ut sakerna från 

hotellet att stanna när de bär ut spegeln framför 
dem för att kolla hur han ser ut och säger 
”Välklädd, nyklippt, slips i knut, så ska en 
hotelldirektör se ut” 

Han bryr sig om sitt utseende och gillar hur han ser ut 
och beskriver sig själv på det där sättet, utsidan är 
viktig för honom  

Kropps- 
Språk 

2 *Lutar sig mot en pelare, använder ena armen 
som stöd, lyfter hakan en aning när han talar* 

Avslappnad, självförtroende 
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 7 Rak hållning, ofta en spänd mun, ler mycket 
också, skrattar lite skrockande med sammanhållen 
mun, har hakan uppåt 

Pondus och självförtroende 

16 Är och slänger sopor men håller bara i soporna 
med två fingrar medan de andrar spretar 

De är rädda för att bli smutsiga, de är för fina för det 

 

 

Bilaga 2. Tjuvarnas jul 
BR= berättarrösten 

KS= klappsnapparna/klappsnappare 

*= beskrivning av vad någon gör eller hur den ser ut 

””= citat 

()= beskrivning av kontext 

… = en paus i talandet 

Kurre ep Denotation Konnotation 
Yrke 1 Klappsnappare → Tjuv 

 
”även den minst betydelsefulla av tjuvarna” 
(Klipper till en bild på Kurre) 

Olagligt → Underklass 
 
Han har så låg status man kan få i deras tjuvliga, han 
är alltså sämst 

11 Blir jultomte på varuhuset Ett låg-status-yrke men det är ett jobb och han får 
lön- arbetarklass 

16 Ska hjälpa Madame, blir påkommen och hamnar i 
fängelse 

Underklass igen 

24 Tar över barnhemmet tillsammans med Gerda Arbetarklass? Medelklass? 
Finansiell 
trygghet 

1 ”Hallå där, det här är ju finkorv” 
 
 
När han ska betala för barnhemmet: letar i fickorna 
(som är trasiga), börjar sedan leta i skorna och 
strumporna där han hittar pengar 
 

Antyder att han inte har råd att köpa/få tag på sådan 
korv (ser ut att vara en ganska vanlig korv) 
 
Han har väldigt ont om pengar, har inte ens en 
plånbok och har ingen koll på pengarna han har, 
tyder på att han inte har någon finansiell trygghet   

3 *Spottar på tallriken som de ska äta på och gnuggar 
runt det med halsduken* 
 
”I det här hemmet så slänger vi inga matrester” (om 
när Charlie undrar om det är gröt från i förrgår) 

Har inget annat sätt att diska 
 
 
Har inte råd att köpa mer kanske, mån om det som 
finns, har inte råd att slänga något, även om det är 
dåligt 

11 Får jobb som tomte på varuhuset Får en regelbunden lön, arbetare 
12 De lagar soppa 

 
 
(Har köpt en docka i julklapp till Charlie) ”Du får va 
lite rädd om den, den kosta skjortan ska du veta” 
 
 
 

Har köpt mat så nu tjänar han pengar tillräckligt för 
att de ska kunna ha mat på bordet. 
 
Har pengar att köpa en leksak till sitt barn och det 
hade han inte förut, nu är de arbetarklass ju eftersom 
de har råd med saker men det fortfarande är viktigt 
att de är eftertänksamma 
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”för visst har vi det ganska bra som hederliga i alla 
fall” 

Det antyder att de känner en viss trygghet nu, till 
skillnad mot förut, de erkänner att de har fått det 
bättre sedan de slutade tjuva 

Materiella 
tillgångar 

1 Lappade kläder, trasiga fickor, vantar med avklippta 
fingertoppar 
 
Han bor i en ”lägenhet” utan färg/tapet på väggar, 
hänger nät och trasor lite här och var, ingen 
inredning, har en vedkamin som han eldar i. Hängt 
upp lite tvätt på en lina hemma hos honom, även de 
kläderna är trasiga och slitna 
 
”det här är ju ingen plats för en unge att stöka runt 
på, du behöver ju ett riktigt hem” 
 

Han har inte pengar nog att köpa hela och rena 
kläder, tar vad han har 
 
Fattigt, ser inte ut som ett hem, han har en vedkamin 
men inte mer än så. De enda sakerna som verkar vara 
hans är en dammvippa som han har som husdjur och 
kofötter i skafferiet. Han har lite ombyte men inte 
heller det är fina, hela kläder 
 
Han menar att han är fattig och inte kan ge ett barn 
allt det som den behöver 

12 Till Charlie: ”Vi har varandra, och vet du vad? det 
är ju värt mer än 1000 julklappar” *ett litet skratt* 
 

Det viktigaste för honom är inte materiella saker, det 
är hans familj, han värdesätter det högre än att ha 
hela och rena kläder 

14 Bor nu i en stor lägenhet, i alla fall två rum tror jag, 
tapetserad men med flagnande färg på dörrlister, 
kakelugn i hörnet, en stor säng 
 

Han bor nu med Gerda och tillsammans får de en 
stabil inkomst som gör att de kan skaffa en lägenhet 
tillsammans och således har de råd med en större och 
finare.  
 

24 Vi får se barnhemsbarnen sitta runt ett julbord med 
korvar, ost, godis etc.  
 
BR: ”Ja så kom det sig att barnhemsbarnen trots allt 
fick en skatt, nämligen den som fanns i Madame 
Bofvens legendariska skattkammare. Tack vare det 
(Madames skatt) kunde Kurre och Gerda ta över 
barnhemmet, och de såg genast till att anställa 
klappsnapparna” (Kurre har på sig tomtedräkten och 
har en säck som han plockar upp flertalet paket ur) 

De har råd att köpa massa mat till barnen nu, de har 
mycket pengar på grund av Madame Bofvéns skatt 
 
De har inte bara råd med mat som är en absolut 
nödvändighet, de har även råd med klappar som ofta 
är mindre nödvändigt, detta konnoterar att de har gott 
om pengar nu 
 

Egenskaper/ 
Känslor 

1 Ramlar ner i tjuvnästet när de andra redan är där 
 
 
(Pratar med en dammvippa) ”har du saknat husse”, 
*drar den mot ansiktet och ruskar den mot hakan* 
 
 
(Läser) ”ba, ba, bar, barnét, barnet” 
 
 
”det här är ju ingen plats för en unge att stöka runt 
på, du behöver ju ett riktigt hem” 
 
(Pratar med dammvippan) ”flickan får det bättre där, 
det förstår du väl … hon har det bra” *blåser ut 
ljuset och lägger sig* i nästa scen är han tillbaka på 
barnhemmet och knackar på ”det verkar som om det 
har skett ett litet misstag… ” Bär hem barnet 

Klantig, sämre än de andra, oproffsig, den svaga 
länken 
 
har en dammvippa som husdjur - Ensam, lite rolig, 
tankspridd, lite sorglig, men positiv, vill bry sig om/ta 
hand om något  
 
Har lässvårigheter, tyder på att han inte gått i skolan 
så mycket, skulle kunna vara dyslexi 
 
Bryr sig om barnets välmående trots att de precis har 
träffats 
 
Har stort samvete, fick skuldkänslor för att han 
lämnade in flickan och hämtar därför tillbaka henne 
igen, han är snäll och omtänksam, vill andras bästa, 
är en varm person 

2 ”jjag ber om ursäkt för det Madame men jo dddet är 
såhär, det var så tokigt för jag *rösten spricker* jjag 
komm inte ifrån lyan i morse för att jag eh det är 
såhär alltså att jag har fått alltså ja alltså jja (och så 
vidare)” *svajar medan han håller sin keps med 
båda händerna något uppdragna axlar* 

Rädd och undergiven, inte självsäker alls, rädd för 
Madame 

3 En annan KS: ”snyggt jobbat Kurre, jag menar, tänk 
så länge Madame har fått dras med dig bara för att 
hon inte har kunnat hitta nån bättre ficktjuv, och så 

Blir lite irriterad på Charlie för att det går bra för 
henne, för att han har lika låg status i alla fall, han 
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kommer du och hjälper henne” *Kurre tittar mot 
Charlie med öppen mun* 
 
”jaha, Var är kniven? Har du lagt den också där man 
brukar ha den?” Charlie: ”Ja i burken vid spisen” 
Kurre: ”nej, för där ska mina sockor va!” 

blir avundsjuk, han är småsint och vill ha äran för 
Charlies framgång 
 
Charlie försöker göra fint och iordning hemma hos 
dem men Kurre vill inte det, han vill ha det som det 
alltid har varit, detta är nog en följd av att han är 
avundsjuk just nu, men småsint 

4 ”Det är konstig, jag har aldrig sett nån så ung med 
sån fingerfärdighet” 

Han berömmer och blir imponerad, han är snäll, 
tycker om och uppskattar Charlie 

7 ”Nej jag menar… hrrj.. Jag kan helt enkelt inte ha 
med galna fruntimmer att göra!”  
 
 
(Fru Björkegren: ”Flickan ska på barnhem”) Kurre: 
”Va? Nej! Nä hon ska inte på något hemskt 
barnhem. Jah *falsett* heh vad.. vad är det ni säger 
att att jag inte skulle kunna ta hand om o-o-o-om 
flickan *nervöst skratt*? Att jag skulle va En tjuv?” 
 

han kan vara taskig, men är för att han är stressad och 
nervös nu eftersom han precis sett affischer på alla 
KS som Gerda sätter upp 
 
han bryr sig mycket om Charlie, har fattat tycke för 
henne rejält 

10 Madame Bofvén har fastnat i ett hål och polisen är 
efter dem, hon sträcker ut handen mot Kurre: 
”Kurre, dra loss mig, kvickt. Skynda dig då, 
landkrabba” 
 
Till de andra KS: ”Tänk å slippa smyga omkring i 
skuggorna och inte alltid va jagad hela tiden och 
inte behöva oroa sig för svarthjälmar… vi behöver 
bara bli hederliga”  

Kurre springer därifrån, är modig, han vågar sätta sig 
upp mot Madame, det har han inte gjort förut, beror 
nog på att hon försökte ta Charlie ifrån honom 
 
 
Han försöker bli bättre, han har en önskan om att 
kunna leva ett hederligt och bra liv, han vill göra rätt 
för sig, har en god moral 

11 Charlie (när en man från varuhuset frågar om hon 
tycker att Kurre skulle passa som tomte): ”Som 
tomte? Det är klart! En tomte måste vara snäll, och 
det kan alla se att han är!” 

Han är snäll på alla sätt och vis, han har inte mycket 
men han är i alla fall snäll 

14 Kurre: ”Ja men det är väl klart att jag vill vara 
Madames vän… men jag måste säga nej Madame” 
(Madame hotar med att hon ska ta Charlie ifrån 
honom annars) Kurre: ”snälla Madame låt Charlie 
vara, jag gör vad som helst bara ni lämnar min 
dotter ifred.” 

Han försöker fortsätta stå upp mot Madame, men 
eftersom hon hotar med Charlie kan han inte, tyder 
på att Charlie betyder mest för honom, att hon är 
viktigast, han är en omtänksam och omhändertagande 
person 

22 Klappsnapparna följer Kurres plan, När de blir 
omringade av poliser frågar de Kurre vad hans plan 
är 

Han har fått ny status, han har gått från att vara längst 
ner i hierarkin till att vara gruppens ledare 

Ordval  1 Madame: ”en ficktjuv med hål i fickan, du klarar ju 
inte av att ta hand om nåt Kurre”  

Han är slarvig och det brukar han vara, inte bara nu 
som han är klantig, ingen man kan lita på, dålig på 
sitt jobb 

5 En annan KS om Kurre ”klantkorv” Här är klantig och alla vet om det 
7 Fru Björkegren: ”Det här är ett fullkomligt otjänligt 

hem för ett barn. Ska det där föreställa en förälder?”  
Anser att Kurre inte kan ta hand om Charlie, att han 
inte har vad som krävs för att vara pappa, varken 
personlighetsmässigt eller tillgångsmässigt 

Utseende  1  Smutsig i ansiktet, trasiga kläder och rufsigt hår 
 

Han kan inte tvätta sig, tänker inte på utseendet har 
inte mycket tid till det, har inte möjligheten snarare 

Kroppsspråk 1 Går med böjd rygg, gömmer sig Inte så bra självförtroende, lite undergiven, försiktig, 
inte pondus 

4  *Spottar i handen och fixar till håret* 
 
 
”Besvärliga unge” skrattar och rufsar Charlie i håret 

Han försöker i alla fall med de små medlen som 
finns, men det kanske inte räcker så långt 
 
Snäll och busig, omtänksam och godhjärtad, rolig 

10 Tar av sig knappsnappar-halsbandet Han är modig, gör det som är rätt 
11 Rakryggad, ler mot folk Känner sig hederlig, han behöver inte längre gömma 

sig 
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Gerda  Denotation Konnotation 
Yrke  4 ”en går ju som husa hos kommissarie Lönnroth” Är alltså hushållsbiträde hos kommissarien, sköter 

om hans hem och passar upp på honom, ett 
lågstatusyrke. 

19 ”Jag vet inte om Gerda fått klart för sig varför hon är 
här, vår dotter Blanche Flour behöver en barnflicka” 

Hon har fått ta jobb som barnflicka hos en rik familj. 
Ännu ett lågstatusyrke 

Finansiell  
Trygghet 

4 ”med de steniga åkrarna vi hade hemmavid fick en 
allt hålla i det lilla en fick” 

Uppvuxen med att inte ha så mycket  

14 ”och med belöningen jag fick från Lönnroth har vi ju 
redan till första årets hyra! V-vi tar den” 

Har råd att hyra lägenheten, har det bättre ställt nu 
när de två som delar på kostnaderna 

19 ”det är inte mycket till bekvämligheter på 
fattighuset” 

Betyder att hon har förlorat alla sina saker som hon 
hade förut och hon har ingen inkomst och är fattig,  

Materiella  
Tillgångar 

4 ”Gerda som ju bor i de lite rustikare kvarteren” 
 
 
Har hela och rena kläder i en grå färg 
 
 
Bor sparsamt, har inte mycket inredning, en 
halmbock på matbordet men inte mer än så. 
Tapetserade väggar men de är ojämna och fläckiga 
och färgen på dörrkarmen börjar lossna, möbler av trä 

Betyder att hon bor på ett ställe som inte är så dyrt, 
inte så fint 
 
Helt vanliga alldagliga kläder, de är inget speciellt 
sådär 
 
Låg klass, hon har råd med det nödvändiga men inte 
mer än så, det är slitna men hela saker, bara de 
nödvändigaste grejerna 

Egenskaper 
/känlsor 

4 ”det fick en lära sig redan sen smått att en sak göra 
rätt för sig ” 
 
Charlie: ”hej jag bor också här, jag heter Charlie” 
Gerda: ”jaha, ja det kan du fortsätta med” niger lätt 
 
”tänk, att han (kommissarien) visade förbarmande 
över en sån som mig” 
 
”jag vill bara säga att det här var nog det trevligaste 
jag varit med om sen en flytta till storstan, och det 
går för sig att bju ut mig igen, men det vill han 
förstås inte, men det går bra om han vill” 

God, går att lita på 
 
 
Lite förvirrad, inte supertrevlig vid första anblick. 
Försiktig, reserverad 
 
Tacksam för allt, tycker att hon är värd ganska lite 
själv 
 
Än en gång rakt på sak men också försiktig och söt, 
väldigt tacksam och snäll 

7 Spelar med i Charlies lögn om att hon är hennes 
mamma 
 
”snälla Charlie, det förstår du väl att man får aldrig 
tjäla” 
 
”det är som mor min sa: håll händerna i fickorna din 
klumpedunsa” 
 
”Ja, mor min sa alltid: att ett äktenskap, det är som en 
god svampstuvning. Den kan inte framskyndas” 

Snäll, rättvis, vågar faktiskt stå upp för det som är rätt 
 
 
Mycket rättvis, tror på lagar och regler, de är till för 
att följas 
 
Hon tycker att hon är klumpig 
 
 
Rätt fram, går fort fram 

9 Ser orolig ut när Madame Bofvén drar med sig 
Charlie, vill rädda henne 

Bryr sig om Charlie, har lätt för att bry sig om folk 

11 ”En ska dela med sig av det lilla en har. Det står i 
skriften” 
 
”Tänk om en själv bara hade haft vett att bilda sig” 

Är givmild 
 
 
Klankar ner lite på sig själv 

13 Kurre till Gerda: ”Ja jag har ju förstått att Gerda är en 
rättskaffens person som sätter sanningen framför allt 
annat” 

Återigen tycker hon att det är mycket viktigt att skilja 
på rätt och fel, sanningen är viktigast 
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14 ”Nu har jag lyssnat på mor och far hele livet, och vart 
har det fört mig? Nej, jag tror Charlie har rätt, om en 
ska komma nånstans då måste en satsa… vi tar den” 
(när de letar efter lägenhet/någonstans att bo) 
 

Hon utvecklas, tar beslut, gör något som är bra för 
henne själv, inser att hon förtjänar saker, att hon har 
ett värde 

16 ”Och jag lovar dig, så fort jag släpps från polishuset 
så ska jag göra allt för att få vårdnaden om dig, om 
du vill ha mig.” 
 
”Jah, en lät känslorna dra iväg med en. Nu får en 
betala för’t” 

Bryr sig jättemycket om Charlie, är så omtänksam 
men hon är fortfarande osäker på sig själv 
 
 
Klankar ner på sig själv för att hon litade på någon 
som hon sedan blev sviken av 

19 ”Med lite list så kan jag nog hitta på en lite 
undanledande manöver” 

Hon tror på sig själv igen, och hon är villig att göra 
allt för att hjälpa Charlie och de andra barnen på 
barnhemmet, till och med samarbeta med KS 

22 Knockar barnhemsföreståndaren Väldigt modig 
24 *Gråter när Kurre ger henne förlovningsringen och 

ber henne stanna, börjar sedan skratta* 
Hon vågar släppa hämningarna och låta sig själv vara 
lycklig 

Ordval 4 ”då får en tacke å gå innan han tröttnar på me” Klankar ner på sig själv hela tiden 
9 *Snörper ihop ansiktet och skriker till kommissarie 

Lönnroth* ”Jamen det va då självaste, om detta är 
Madame Bofvén så var det just henne jag såg” 

Hon visar att hon kan ta plats och att hon står upp 
mot sin arbetsgivare till och med 

19 ”Ja du kanske har rätt! Om en direktörska kan bli tjuv 
kanske en tjuv kan bli rättskaffens!” 

Inser att folk kan förändras, förlåter Kurre 

Utseende 4 Brunt hår uppsatt i en knut i nacken, lugg.  Inget 
smink, lite rufsigt hår 
 
(Har lockat luggen) ”en får be om ursäkt för hur en 
ser ut” *tar sig för luggen* 

Lite stram och uppsamlad, hon har inte tid eller 
möjlighet att lägga mer tid på sitt utseende 
 
Hon ville göra sig fin för Kurre, men känner sig 
osäker då hon inte är van 

Kropps- 
språk 

4 Håller sin handväska med båda händerna framför 
magen 
 
*Stirrar och viftar med fingret* 
 
*Äter snabbt och ryckigt, stoppar in maten i munnen 
jättefort och tuggar med stora rörelser* 

Osäker och nervös, reserverad, försiktig, obekväm 
 
Hon vet inte riktigt hur hon ska bete sig, är som hon 
sa inte så van vid folk typ 
 
Hon är tafatt, inte så bra på att föra sig 

20 *Snörper förbannat ihop munnen och stirrar med 
ögonen* ”här kommer efterrätten” *kastar tårtan i 
Direktörskans ansikte* 

Hon står upp både för sig själv men också för 
Charlie, hon är modig 
 

 

Fru 
Direktörskan 

Ep Denotation Konnotation 

Yrke  1 (Pratar till personer som är uppradade och står 
med raka ryggar, alla i raden är likadant klädda, 
tittar rakt fram) ”Ingen får lämna varuhuset utan 
att ha köpt minst tre julklappar, har ni förstått?” 
de svarar i kör ”Ja, Direktörskan.” 

Hon verkar vara chefen över varuhuset, hon bryr sig 
om pengar, vill tjäna pengar, har anställda, de står 
nästan som militärer, ser ut som att de står i givakt 

Finansiell  
trygghet 

15 ”Alla är ute efter mina pengar, det lurar tjuvar i 
vartenda hörn” 

Hon har mycket pengar och hennes enda oro är att bli 
rånad, det är det enda hotet mot hennes ekonomi,  

Materiella  
tillgångar 

12 Stort kontor med högt i tak och utsmyckningar 
både som stuckatur i taket och på ramar, många 
guldiga detaljer, stor takkrona, målade 
fönsterglas, väggar i mörkt trä, Har en penna av 
24karat 

Flådigt och dyrt, överklass, extravagant, lyxigt 
 
 
 

Egenskaper 
/känslor 

1 ”Ingen får lämna varuhuset utan att ha köpt minst 
tre julklappar. Har ni förstått?” *bestämd ton* (till 
sina anställda) 

Bestämd, girig, hård 

12 ”Tomten ska locka folk att köpa julklappar, 
varuhuset måste gå med vinst förstår han det?” 

Aggressiv, bryr sig om pengar, bryr sig bara om 
finanserna och inte om de som arbetar där eller de 
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*vässar en brevkniv aggressivt* ”Enligt 
statistiken ligger vi 2,2 procent under förra årets 
julhandel” *hugger hårt ner brevkniven i en tjock 
boks omslag* 
 
(Den anställde som visade Kurre till kontoret: 
”Fru Direktörskan är extra noga med 
säkerhetsrutinerna här”) Direktörskan: ”Det 
stämmer! Man kan inte vara nog försiktig när 
klappsnapparna härjar i stan. Jag vet att de är ute 
efter mina pengar! *sätter i en kniv i en bok på 
hennes skrivbord*” 
 
*Kollar först på Kurre och sedan på mannen som 
är anställd på varuhuset samtidigt som hon rynkar 
lite på näsan* och säger: ”Och vad är det här för 
patrask?” 
 
Slår naglarna på bordet samtidigt som Kurre talar 
om uppdraget som tomte 

som ska handla där, det viktiga är inte att tomten 
sprider julstämning, utan att det bidrar till ökad 
konsumtion hos kunderna 
 
 
Paranoid, rädd för att någon ska komma åt alla 
hennes pengar. Hon är någon man ska vara rädd och 
passa sig för 
 
 
 
 
Hon har mycket högre status än vad han har och hon 
är nedvärderande mot honom för att det syns att han 
inte tillhör samma klass som henne, hans fattigdom 
gör att han inte skulle kunna utföra jobbet 
 
Uttråkad, bryr sig inte så mycket om andra, tycker att 
hennes tid är värd mycket 

15 ”Åh mina raringar! Ååh kom kom såå*plockar 
upp pengar och håller dem mot bröstet*” (när hon 
öppnat kassavalvet) 

Girig, galen, i både pengar och makt kanske 

17 ”Varför är det så tyst? Jobbar inte lymlarna?!” 
(till barnhemsföreståndaren när hon kommer till 
barnhemmet) 

Hård, elak, girig, fokuserad på att tjäna pengar 

18 ”Nämen herr och fru Krusenhjärta!*Ler stort*” Inställsam  
23 ”Om inte jag får behålla dem, så ska ingen annan 

få dem heller!” *kastar pengarna i elden i 
eldstaden* 

Oerhört girig och självisk, vill bevara sin stolthet 

Ordval 12 Kurre: ”och Direktörskan, mycket imponerande 
dam, visserligen hård, men rättvis, det måste man 
ju vara om man driver ett så legendariskt 
varuhus” 

Samma sak som han sa om Madame Bofvén, han har 
samma lydnad till henne som han hade till Bofvén,  

15 ”Ah! Köp en parfym ditt loppätna skrälle!” (när 
mannen hon talade med har lämnat rummet) 

Elak och dryg 

20 ”Familjen Krusenhjärta gör som jag säger och jag 
kom bara hit för att klargöra det. Så det är bäst du 
tiger, din lilla lymel!” (till Charlie) 
 
”Så blir det när man släpper in pöbeln i 
salongerna” (När Gerda ”snubblade” och tappade 
tårtan på henne) 

Hon har hög status, antyder att andra är underlägsna 
 
 
 
Nedlåtande 

23 ”En tjuv med ett samvete. Det var nåt nytt!” Dömande 
Utseende 1  Röd puffig tröja, svarta fjädrar runt halskragen 

och ett stort smycke 
Dyrt och fint, överklass 

12 Blont hår uppsatt i en hög frisyr, en lång fjäder 
genom håret, samma puffiga klänning som sist. 
Genomgående i färgerna svart och rött. Stora 
smycken, Håruppsättning med dekoration i 
(fjäderliknande och blommor). Långa, spetsiga 
naglar  

Hennes stora smycken konnoterar dyrt och hennes 
utseende är mycket uttänkt och genomarbetat, hon 
bryr sig om sitt utseende, hon är välvårdad och har 
många accessoarer 

Kropps- 
språk 

– – –  

 

Madame 
Bofvén 

ep Denotation Konnotation 
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Yrke  1 ”ingen av er kommer tillbaks till nästet förrän ni 
tjuvat minst tre julklappar. Är det förstått?” KS 
svarar: ”ja Madame” *nickar/bugar* *Madame 
släpper då ut dem till andra sidan staketet* 
 
 
 
 
 
 
 
BR: ”Här låg det hemliga tjuvnästet … Stadens mest 
beryktade tjuvliga” 
 
BR: ”Ledare var den ökända Madame Bofvén” 

Hon är chef över de andra, hon är den som 
bestämmer när och vad de ska göra. Kopplar tillbaka 
till scenen med Direktörskan, det är exakt samma 
konversation, den som är chef över gruppen berättar 
för sina anställda vad de ska göra, men allt förutom 
konversationen är helt annorlunda. Dessa har trasiga 
kläder, är ute i kylan och kryper ihop för att inte 
synas, medan Direktörskan var inomhus, alla var 
prydligt klädda i likadana uniformer, de stod 
rakryggade.  
 
De är tjuvar och de är bra på det 
 
 
Hon är ledare, har högst status, är de facto den som 
bestämmer, Underklassyrke men har ändå hög status 

Finansiell  
trygghet 

1 Hon sitter redan i tjuvnästet när de andra kommer in Hon behöver inte vara med och tjuva själv- de andra 
får göra jobbet, hon är chef, inte arbetare 

24 BR: ”Ja så kom det sig att barnhemsbarnen trots allt 
fick en skatt, nämligen den som fanns i Madame 
Bofvens legendariska skattkammare. Tack vare det 
kunde Kurre och Gerda ta över barnhemmet” 

Hennes skatter räckte till väldigt mycket vilket tyder 
på att hon hade en stor ekonomisk trygghet (och 
materiella tillgångar), eftersom hon lika gärna hade 
kunnat använda sin förmögenhet, hon valde att inte 
göra det 

Materiella  
tillgångar 

1 BR ”Ja Madame var allt en riktig pirat. Den gamla 
matronan var nämligen noga med att behålla det 
finaste av godset för sig själv. Hon gömde det i sin 
hemliga skattkammare, som hon vaktade likt en drake 
i sagorna” 

Hon har massa saker som hon behåller för sig själv, 
är självisk. O-rättvis, fördelar inte lika på godset. Vi 
har inte sett henne själv stjäla så därför verkar hon 
leva på de andras arbetsinsatser, hon kan liknas vid 
en kapitalist som profiterar på andra 

9 Charlie: ”Jaså! Men om man bara får sno från folk 
som är rikare än en själv då borde du inte få sno från 
nån för din skattkammare är störst i stan!”  

Bekräftar att hon har mycket stora materiella 
tillgångar och det blir också hennes finansiella 
trygghet 

Egenskaper 
/känslor 

1 (Öppnar ett paket med en stor kanna i) ”kära 
klappsnappare, det hade ni inte behövt” *skrockar 
tyst* 
 
 
till de andra KS: ”vad glor ni på, landkrabbor”  
 
BR: ”och när Madame gav order då var det bara att 
foga sig och lyda, för Madame ville vara ensam när 
hon räknade sina skatter” *hon ställer upp kannan på 
en hylla och ler stort när hon tittar på den* 
 
Till Kurre: ”en ficktjuv med hål i fickan, du klarar ju 
inte av att ta hand om nått Kurre, inte ens dig själv. 
Men jag är storsint. Kom. Du ska få en julklapp 
Kurre.” (ger honom en korv, medan de andra 
klappsnapparna håller i fina dyra saker) 

Vill visa tacksamhet mot att de andra har tjuvat 
sakerna, men skrocket får henne att framstå som 
ironisk och självgod 
 
Otrevlig 
 
Girig, bestämmande, hård, inte rättvis, maktgalen och 
bryr sig väldigt mycket om sina saker 
 
 
 
Hon skojar och luras, det är hon som bestämmer vad 
de andra ska få, hon är inte givmild till kurre i alla 
fall, finns ingen tanke om att alla ska ha lika, belönar 
bara prestation 

2 ”*ryter ifrån och slår näven i bordet samtidigt* jag 
behöver den! Och ni ska ge mig den utan att 
borgmästaren misstänker något” (Om den svarta 
boken som borgmästaren har) 
 
”Ingen skulle misstänka att vi var ute på rövartåg om 
ni har en unge med er” 
 
Till Kurre: ”Gör dig av med ungvaskern, annars 
behöver du inte komma tillbaka” 

Bestämd och hård 
 
 
 
 
Bryr sig inte om att de sätter barnet i fara, ser det 
bara som en möjlighet att tjäna mer pengar -> girig 
 
Hotar Kurre, drar sig inte för att göra det 

5 Skrattar högt åt Charlie när hon säger att hon vill gå i 
skolan 

Förminskande 
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”ni har ju Madame som tar hand om er, eller hur?” 
*lutar sig bakåt med en hand upp i luften och väntar 
på att klappsnapparna ska ropa ja* 
 
Kurre: ”jag vet hon (Madame) kan verka lite hård 
men hon är också rättvis och driver en så mäktig 
tjuvliga”  
 
 
”förbjuder jag härmed den lilla skeppsråttan från att 
följa med på nattens uppdrag, hon får stanna här och 
svabba däck”  

 
Söker bekräftelse från de andra, vill hävda sig själv, 
höra att hon är bäst vilket hon också tycker att hon är 
 
 
Andra ser henne som hård, men hon uppfattas som 
rättvis (eller är det bara att hon har hjärntvättat Kurre 
till att tro det med tanke på att hon får det finaste 
bytet själv) 
 
Hon fullföljer det hon säger, är inte rädd för att 
bestraffa sina ”arbetare” 

9 ”Jag gav dig ett hem, ett yrke, en familj! Villkoren 
för att bära den här amuletten är lika enkla som 
tydliga. En gång Klappsnappare, för alltid 
Klappsnappare tills man döden dör!” 
 
”Och för att allt ska gå rätt till, så tänker jag själv 
leda uppdraget” 

Skuldbeläggande 
 
 
 
 
Har mest tilltro till sig själv, självsäker 

10 Fastnar i ett hål i ett staket när de blir jagade av 
polisen och säger åt Kurre att hjälpa henne men han 
springer därifrån 

när han inte gör det blir hon mer sårbar och hennes 
ansiktsuttryck förändras, hon ser besviken och rädd 
ut 

14 ”Kurre ska inte gå på plankan…än! Jag ska va 
storsint, Mycket storsint! Men så är jag ju född med 
en svaghet, jag är för snäll. Inte sant? *väntar på svar 
från klappsnapparna*” Trollet: ”Ja Madame är 
alldeles för snäll. Hon skämmer bort oss!” 

Framställer sig själv som snäll, men är självgod  

19 Charlie till Gerda: ”Det är bara Madame som är ond, 
tro mig.” 

Andra uppfattar henne som ond 

24 ”Ja jag kommer antagligen att ångra mig, men det är 
ju ändå julafton, här en julklapp till barnhemsbarnen” 

Hon gav sin skatt till barnen och hon är snäll, å andra 
sidan skulle hon ju knappast kunna komma tillbaka 
efter den 

Ordval 1 ”Och med den svarta boken i våra händer så kan inget 
stoppa oss. Sanna mina ord, denna julen kommer å 
bli inskriven i historieböckerna.” *ondskefullt skratt* 

Hon är elak och ond och bryr sig bara om framgång 
och pengar 

2 ”Vad heter du då, lilla skeppsråtta?” (Till Charlie) Nedvärderande  
9 ”Direktörskan är nämligen besatt av att *ändrar 

tonläge/och sätt att prata* någon vill åt hennes 
förmögenhet. hånskrattar” 

Nedvärderande och ondskefull  

Utseende 1 Har stort lockigt hår och mörka kläder. En stor hatt 
med massa detaljer och hängande saker på, lång 
fluffig klänning, pannband med några ringar i, smink 
runt ögonen, kedjor och bälten  

Ser ut som en pirat, hon har inga tydliga hål i 
kläderna men några lagningar men hatten är mycket 
sliten, och eftersom hon har smink verkar hon i alla 
fall bry sig lite om sitt utseende.  

2 Har massa krusiduller av metall på klänningen, någon 
typ av medaljer eller broscher 

Utsmyckningar som är helt oanvändbara, de är bara 
där för att antingen visa upp dem eller för att hon 
tycker det är snyggt 

Kropps- 
språk 

5 Rak rygg, svepande armrörelser Hon är uttrycksfull, och hennes raka hållning gör att 
hon verkar vara stolt  

 

Kommisarie 
Lönnroth 

 Denotation Konnotation 

Yrke  3  Polis, har något av guld på hatten 
 
 
Poliskommissarie 

Därför verkar han vara lite mer uppsatt än en vanlig 
polis eller 
 
Hög status 

15 ”Ja Gerda kanske har berättat, jag har blivit 
entledigad från kåren, jobbar nu i den privata 

Han jobbar alltså som privatdetektiv, och har blivit 
anställd av varuhuset som är mycket rikt och därför 
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sektorn.” (Får jobba som renen Rudolf på 
varuhuset) 

kan man ju förutsätta att det också är ett 
högstatusjobb som han tjänar bra på fast han har 
blivit sparkad från kåren. Kanske inte så hög status 
på jobbet eftersom han ska vara ren och utklädd 

16 Får tillbaka sin uniform 
 

nu är han polis igen 

24 Blir utnämnd till stans nye polismästare  Mycket hög status, högsta inom stadens poliskår 
Finansiell  
trygghet 

4 Gerda putsar hans polis-mössa, hon säger sen: ”en 
går ju som husa hos kommissarie Lönnroth” 

Han har råd att ha tjänstefolk, det är något som är 
typiskt för överklassen 

Materiella  
tillgångar 

6 Har ett rum med skrivbord med röda väggar och 
tavlor med guldramar på väggarna. En kakelugn i 
hörnet, en kristallkrona i taket. Har ett jättefint rum 

Är många saker, väl inrett, målade väggar och det 
tyder ju på att han har det gott ställt. Kakelugnar är 
lyxigt 

15 Har på sig rutiga kläder, gröna, bruna, 
keps/huvudbonad, jacka, kravatt 

Inte lika mycket status som hans uniform, men det är 
ändå en klädnad som konnoterar  

24 Hans hus har kupoler och utsmyckningar i guld Lyx, rikedom, dyrt 
Egenskaper 
/känslor 

3 Ler brett när polismästaren (hans farbror) säger 
”därmed så får du polismästartiteln” 

Han vill ha makt, vill avancera uppåt, målmedveten 

6 Gerda: ”Herrarna får ursäkta, det är väl sump i som 
vanligt” kommissarien: ”Gerda har väl alltid kokat 
det bästa kaffet i stan. Nämen vad har ni gjort med 
håret?”. Gerda ler: ”jag har träffat mig en karl, ja så 
nu får en lägga manken till” kommissarien: ”nämen 
då får jag lov att gratulera ” 
 
”jag har låtit anställa en konstnär som har gått 
igenom allt material och tecknat porträtt” 

Snäll mot sin personal, trevlig och bryr sig om 
hennes privatliv, uppmärksammar också hennes 
förändring vilket tyder på att han är uppmärksam, 
uppmuntrar Gerda 
 
 
 
Grundlig, han går in för det mycket, är målmedveten 
 

9 Spelar fiol Kreativ, konstnärlig 
10 ”Ja, jag vill att Alla ska veta, utan er hjälp så hade 

jag aldrig klarat av det här” 
Han är rättvis, en bra ledare 

14 ”Ja se på mig jag är uppriktigt glad för Gerdas 
skull. Hade jag varit av lägre börd skulle jag nog 
själv kunna tänka mig att överlämna en ring.” 

Han är snäll och menar väl när han säger sådär 
 

15 Kommissarie: ”Nej, men, inte den Kurre väl? 
Trolovad med min husa Gerda?” Kurre: ”Jo” 
Kommissarie: ”Åh, vilken lättnad att få samarbeta 
med nån som ja, som ja vet att jag kan lita på.” 
 
”Och fast det var mina kollegor, de klantskallar 
Jönsson och Janssons fel. Så var det jag som fick 
bära hundhuvud”*suckar och kollar ut i tomma 
intet*” 

Han litar enkelt på andra, har tilltro till folk han anser 
vara bra personers omdöme. 
 
 
 
Skyller ifrån sig 

16 Gerda: ”kan inte kommissarien lägga in ett gott ord 
för mig?” Kommissarien: ”nej, inte av elakhet mot 
Gerda, utan i omtanke om barnet… det här är ju 
hennes chans till ett bättre liv, kan Gerda inte se 
det?” 
 
”Nu blir man offentligt förnedrad. Det tog 
klantskallarna Jönsson och Jansson en timme, att 
upptäcka att det var jag under kostymen” 

Menar väl mot Charlie, och trots att han säger att han 
menar väl mot Gerda antyder han att Gerda inte 
duger till att ta hand om henne 
 
 
 
Missnöjd med sin nya livssituation, vill tillbaka till 
polisen 

19 ”Ni tittar just nu på den man som borgmästaren 
snart kommer utse till stans nya polismästaren” 
 
”Det är uppenbart att Gerda umgåtts för mycket 
med tjuvar och banditer… har Gerda inga tankar på 
min karriär?” 

Han har ett stort självförtroende 
 
 
Han tänker bara på sig själv nu, han är egoistisk som 
bara vill stiga i borgmästarens ögon, nu ignorerar han 
till och med Gerda, som han annars gillade så mycket 

22 ”jag måste nog tillstå att jag är skyldig herrarna en 
ursäkt, jag skäms, ja jag skäms” 

Nu framstår han som snäll och trevlig, han kan 
erkänna att han har haft fel, är inte långsint 

23 ”Fru Direktörskan! Vad är det ni säger? Då hade 
Gerda rätt i alla fall. Jag får nog ett och annat att 

han kan ändå inse att han har haft fel och ändrar sig 
snabbt, är rättvis på det sättet 
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förklara för borgmästarn, vad hans frus syster haft i 
görningen.” Direktörskan: ”Nejmen det är ju de 
som är tjuvarna! De vill ju bara åt mina raringar.” 
”Om jag vore som ni skulle jag släppa raringarna 
och följa med till station.” 

24 Övertalade domaren att släppa Kurre han har ett gott hjärta innerst inne! Det är bra det, han 
är rik och smart, men varm trots allt, 

Ordval 7 (Gerda berättar var hon jobbar) Rektor Leander: 
”Lönnroth? Laban Lönnroth? *lyser upp* Ja vi var 
vänner i det militära. Det är minsann en rättskaffens 
man!” *tittar på Fru Björkegren med försäkrande 
blick* 

Andra litar på honom och anser att han är rättvis och 
pålitlig 

9 ”Snälla Gerda. Det förstår hon väl att polismakten 
inte kan komma springandes så fort en… piga 
*tvekande men lite nedlåtande ton* sett nånting 
som upprör henne.” 

Är lite nedlåtande, men han tvekar i alla fall vilket 
betyder att det tar honom emot 

10 En poliskonstapel: ”Gratulerar! Du kommer gå till 
historieböckerna” (för att han kommer ta fast 
Klappsnapparna) ”Nja nu tar väl Franzén i”  

Smickrad, glad, vill inte skryta 

14 ”Hade jag varit av lägre börd skulle jag nog själv 
kunna tänka mig och överlämna en ring” 
 

Bryr sig om Gerda men visar ändå att han har högre 
status än vad hon har. 

19 ”Trodde hon verkligen att jag skulle arrestera fru 
Direktörskan, borgmästarens, frus syster, utan några 
som helst bevis? *paus* Har Gerda inga tankar på 
min karriär?” (Gerda: ”Men vill inte kommissarien 
hjälpa barnen?”) *himlar med ögonen och suckar 
djupt* ”Seså” 

Nu tänker han mer på status och sin egen karriär än 
vad som är rätt och fel 

24 ”Det har jag lärt mig efter alla mina år inom kåren, 
man vet aldrig var samhällets riktiga skurkar 
gömmer sig!” 
 
”Tar sig Gerda ton mot överheten?! En piga som 
mästrar polismästaren” 

Han kan vara uppriktig och ärlig med att han hade fel 
 
 
 
Än en gång nedlåtande 

Utseende 6 Har på sig sin polisuniform, brunt kortklippt hår, 
fluffiga polisonger men annars renrakad förutom en 
mustasch, hans lugg ligger prydligt åt sidan 

Han har tid att fixa sitt hår, han är medveten om sitt 
utseende,  

13 ”Nämen se Gerda, vad bra att hon kom. Jag vill se 
formidabel ut… när jag mottar titeln som 
polismästare. Vilken kravatt tycker hon ser bäst 
ut?” 

Lite ytlig, bryr sig om hur han ser ut och uppfattas 

15 En rutig brun och grön kostym med matchande hatt 
och en stor grön/brun kravatt i halsen 
 
Förklädd som ren med röd mule 

Fortfarande en exklusiv och dyr klädsel 
 
 
Han gör vad som krävs för att kunna utföra sitt jobb 
då han inte protesterar mot att ha dräkten på sig 

Kropps- 
språk 

4 Tittar på sig själv i spegeln och poserar Han gillar sig själv, lite självupptagen 
6 Har armbågarna brett isär på skrivbordet med 

knutna händer, rör tummarna mot händerna, tittar 
nyfiket med slug blick mot konstaplarna 
 
Kisar med sluten lite putande mun och vinklar 
huvudet något uppåt 

Han är lite lurig, han har planer, är snabbtänkt  
 
 
 
Han är lite överlägsen, har ett kroppsspråk som 
konnoterar självsäkerhet 

14 Står rakt men med uppvinklat ansikte 
 
Ska göra sig redo att träffa en besökare och ställer 
sig då rak i ryggen, huvudet lite uppåt och fixar till 
kragen på kavajen 
 

Högfärdig, en position som konnoterar makt typ 
 
Fin, uppsnofsig 
 
 
 



71 
 

Rak i ryggen, håller händerna på sitt bälte, står lite 
snett ut mot dörröppningen, lyfter lite på hakan (när 
konstnären berättar att borgmästaren vill upplåta en 
staty av Lönnroth) 
 
 

Han är stolt, och står som om han ska bli avmålad 
vilket brujar betyda att man är högt uppsatt/värdesatt 
 
 
 
 

 15 Spänner blicken på skuggan och slickar sig om 
läpparna när han väntar på att få se hennes 
medhjälpare 

Är ivrig att äntligen få fast Klappsnapparna 

 

De nadra 
Klapp-
snapparna 

 Denotation Konnotation 

Yrke  1 Tjuvar Underklass  
Finansiell  
trygghet 

1 En av dem drar bort sin ljusstake från Kurre när han 
försöker ta på den 

Vill inte dela med sig, har ett litet förakt mot Kurre? 
Måste behålla det de får av Madame 

Materiella  
tillgångar 

1 har också trasiga kläder 
 
en av dem får en ljusstake av MB, håller i ett paket 

De har inte heller mycket pengar 
 
De har ändå lite finare saker än Kurre 

2 En annan har nagellack, hon har också några fingrar 
kvar på sina fingervantar, som är av skinn 

Högre status, de har råd med saker som inte är 
livsnödvändiga och lite finare saker 

Egenskaper 
/känslor 

2 Alla är på möte med Bofvén när Kurre inte är där De har högre status än Kurre 
3  (Förklarar vad Charlie måste göra för att bli en KS) 

”Om hon klarar testet ja, för att bli godkänd måste 
hon tjäla ett utvalt bröd utan att bli upptäckt, så lät 
ordern” 
 
 
”Inte illa, för en nybörjare” 

De är inte förtjusta i idén att Charlie ska vara med i 
gruppen, de har svårt att acceptera henne, vill bara ha 
henne om hon kan bidra med något, de lyssnar 
mycket på Madame och tror på hennes ord, är henne 
trogna 
 
De börjar gilla och acceptera Charlie när hon bevisar 
att hon kan vara till nytta och är bra på att sno 

12 Kurre: ”Men hur ser du ut?” en i KS: ”Madame hade 
rätt, vi är ingenting utan henne” 
Kurre bjuder senare på soppa 

KS har fått det ännu sämre ställt när Madame inte 
hjälper dem, har ingen mat nu eftersom han får mat 
hos Kurre 

23 ”Nej nej, slösa inte tid på mig, se till att ungarna får 
sina slantar” 

KS offrar sig för att Kurre ska kunna ta Direktörskans 
pengar så att barnen på barnhemmet kan få dem. De 
visar att de bryr sig mer om andra än om sig själva, 
vill göra goda gärningar, bli hederliga och hjälpa de 
som verkligen behöver pengarna. Är osjälviska, blir 
hellre tagna av polisen än att Direktörskan ska få 
komma undan med hur hon och 
barnhemsföreståndaren har behandlat barnen. 

Ordval – – – 
Utseende 2 Inte lika smutsiga som kurre, men man kan se att de 

har slitna kläder de också, även om de också har 
vissa finare kläder  
 
En har gjort upp en plan och tagit reda på fakta om 
när borgmästaren gör vad 

De har lite högre status 
 
 
 
Smart och förberedd 

Kropps- 
språk 

1 Alla går lite hukade Undergivna, men också att de inte vill synas eftersom 
de är kriminella  

3 Plockar upp Charlie och sätter henne på axeln efter 
att hon lyckades med sin uppgift att sno brödet 

Blir som en hyllning, de vill ”visa upp” henne, 
belönar henne för att hon varit duktig 

5 Klappar om Charlie och skrattar Tycker att hon är duktig och uppskattar att hon är 
med i gruppen 
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Bilaga 3. Storm på Lugna gatan 
* = beskrivning av vad någon gör eller hur den ser ut 

”” = citat 

( ) = beskrivning av kontext 

… = en paus i talandet 

Sanna ep Denotation Konnotation  
Yrke 1 Deckarförfattare  

 
Inte ett serviceyrke, inte en fast inkomst, är inte ett 
arbetarklassyrke 

24 Vill bli politiker  Också ett osäkert yrke eftersom det kräver stöd av ett 
parti eller en hängiven väljarskara 

Finansiell  
trygghet  

1 ”Jag slår vad om 50 spänn att vårt hus är minst lika 
fint”  

De förväntar sig att det ska vara fint i deras nya hus, 
blir besvikna när det inte lever upp till deras 
förväntningar- därför verkar de vara vana vid att ha 
det gott ställt. Hon har ett jobb som inte ger en fast 
inkomst, men det finns inga tecken på oro över det 
vilket betyder att de antagligen har en trygg ekonomi  

15 Sanna ska signera böcker på ett event ”Jag har ju 
inte tid och signera böcker. Jag har ju 
julgårdstävling och vinna”  
 
Trond: ”Dessutom får vi ju en slant att köpa julpynt 
för till tävlingen” *Sanna skiner upp* 
 
Det går visserligen inte bra på boksigneringen, men 
hon har möjlighet att sluta med att skriva böcker 

Det verkar som att familjen har en tillräckligt trygg 
ekonomi för att Sanna ska kunna strunta i sina 
inbokade jobb och således gå miste om den inkomst 
som det hade bringat dem. Om de hade varit 
ekonomiskt oroliga hade Sanna förmodligen inte 
funderat på att hoppa över boksigneringen. 
 

Materiella 
tillgångar 

1 väldigt många färger på kläderna 
 
en röd äldre modell av en volvo,  

Lekfull, bidrar till intrycket att hon är energisk 
 
En typisk medelklassbil, ”svenssonbil”  

2 Gardiner i olika mönster och färger 
 
ställer fram en adventsljusstake med korvar i. 
Sanna: ”det gör inte så mycket, man tar vad man 
har” 

Lekfullhet 
 
Bryr sig inte om materiella saker, det viktiga är att de 
har varandra och att de gör det bästa av situationen, 
det är att det blir mysigt som spelar roll, inte att det är 
fint 

5 Huset de köpt är stort men tapeten flagnar av 
väggarna och på vissa ställen ser det ut som att 
väggarna är trasiga? Deras saker som kommer med 
flyttfirman ser hela och omhändertagna ut 

Huset är i väldigt dåligt skick, men familjen verkar 
inte så bekymrade, deras saker är varken uppenbart 
dyra eller uppenbart i dåligt skick, de är bara 
”normala” 

8 Sanna har en modern dator, Leo har en modern 
mobiltelefon.  

De har minst råd med modern teknik, inte givet om 
man inte har ett visst mått av finansiell trygghet 

9 Är med på en loppis där de säljer grejer ”nu ska vi 
sälja allt det här så vi får in massa pengar så vi kan 
köpa massamassa julpynt, vi vill väl vinna 
tävlingen”  

Det betyder att de har grejer som de inte behöver, de 
har alltså mer än det nödvändigaste. Men de har inte 
råd med tävlingen utan att tjäna extrapengar- är inte 
arbetarklass eller överklass 

Egenskaper 
/känslor 

1 *Skriker* ”Framme!”, ”Jag slår vad om 50 spänn att 
vårt hus är minst lika fint”, ”Så farligt är det inte” 
 
*Ler och skrattar*  

Positiv och energisk 
 
 
Glad och skojig  

2 ”Min lilla Trondis” *klappar mjukt på Tronds kind* 
 

Kärleksfull, mjuk och kär 
 
inte lika moralisk, hon tar ställning, barnslig,  
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(Om att Vilja kallade Lussan för skruttkatt): ”jag 
tycker det lät som hon förtjänade det… Men vadå 
hon stal ju praktiskt taget godis från små barn” 

4 Till Mika ”du kommer ju kunna bestämma praktiskt 
taget allting själv” … Till Malva, Sten och Simon: 
”Där ni får bestämma allt” 

Lovar både Mika och Malva att de ska få bestämma 
allt, hon är inte moralisk, hon gör vad hon kan för att 
få sin vilja igenom, luras  

5 Hoppar i sängen med vilja Barnslig 
8 Trond läser ur tidningen ”Någon har olagligt fällt en 

gran i skogen” *slår bestört ihop tidningen och tittar 
med öppen mun på familjen* Sanna (Äter flingor 
direkt ur en glasburk och skriver REDRUM om och 
om igen på sin dator) ”Fält? Nej det stämmer inte, vi 
drog upp den”  
 
”Vi ska bygga världens högsta pepparkakstorn” 

Hon är inte rädd för att göra olagliga saker, tänker 
inte på konsekvenser på samma sätt som Trond gör 
 
 
 
 
 
Hon tänker stort, är optimistisk  

10 ”Jag har ju inte tid att skriva den här boken vi har ju 
en tävling att vinna” 

Väldigt tävlingsinriktad 

Ordval 1 ”Jag slår vad om 50 spänn att vårt hus är minst lika 
fint”  

Det framgår att de står under Lussan, eller ser upp till 
hennes fina hus 

Utseende 1 Rosa glasögon och rosa läppstift, starka färger på 
kläderna. 

Alldaglig men sticker ut, lekfull,   

3 Färgglad tröja, blå jeans, randiga strumpbyxor under 
jeansen 

Snygg men ganska alldaglig, fixad men inte 
överdrivet, plaggen är anpassade efter vädret 

Kroppsspråk 3 Rak i ryggen men avslappnad Hon är avslappnad och bekväm, inte överdriven 
 

Trond ep Denotation Konnotation  
Yrke 1 Historielärare  Medelklass, har låg status men bra och stabil lön 
Finansiell  
trygghet  

– Se Sanna Se Sanna 

Materiella 
tillgångar 

– Se Sanna  Se Sanna  

Egenskaper 
/känslor 

1 ”Leo, det här kommer gå jättebra” 
 
*Ler och skrattar* 
 
”Viktigaste är väl ändå att vi deltar” 
 
(När han avslutar samtalet med rektorn på skolan 
han ska jobba på): ”Puss” 

Positiv 
 
Glad ofta 
 
Snäll  
 
Virrig och lite nervös 

2 ”nej nu tror jag att vi måste lära oss tänka innan vi 
talar, jag ber om ursäkt” 

God och rättvis 
 

3 ”ärlighet varar längst”  
 
”det där är ett klassiskt viktorianskt 
fågelbad”…”Jag tänker alltså finns jag – spot on”  
  

Moralisk, rättvis  
 
Lite filosofisk, konstintresserad, uppenbarligen 
historieintresserad 

8 ”Upp med hakan Sanna det här kommer lösa sig” Positiv  
10 ”Nja, nej, där är jag *tar en liten paus och ser 

förvirrad ut* väldigt bestämd, tror jag, över att det 
är cirka 24 timmars skärmförbud… Jag tänker att 
det är en bra lärdom…ibland måste man ha lite 
tråkigt också, det är jättebra för kreativiteten… Jag 
kommer inte på någonting just nu Leo, men du 
förstår vad jag menar”  

Vill vara hård men är snäll och osäker, försöker sätta 
gränser men är väldigt mjuk och gullig. Är virrig och 
osäker, inte så bra på att vara hård 

18 Leo (i sin vlogg): ”Han får ju dåligt samvete så fort 
han lånar en bok från bibblan”  

Bryr sig mycket om andra, vill inte såra andra, får 
väldigt enkelt dåligt samvete 
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Sanna: ”Neh, nämen lyssna här nu! Trond skulle 
aldrig ta nånting. Han får till och med dåligt 
samvete bara han tar någons uppmärksamhet” 

Ordval 3 ”och så inget prat om att de är rika och så, det kan 
vara känsligt för vissa, det är inget man vill skryta 
om” 
 
”ja det ser ut som en pokal, men det är faktiskt ett 
klassiskt viktorianskt fågelbad” 

Syftar på att familjen Lussan är uppenbart rika, men 
är mån om att lära sina barn att man ska vara försiktig 
så att man inte sårar någon 
 
Kan kopplas till hans yrke som historielärare, nördig 

Utseende 1 Ojämn skäggväxt Tyder på att han inte lägger ner jättemycket tid på sitt 
utseende 

3 Stickad tröja som är grön och blå-randig, med röda 
byxor som är instoppade i grå raggsockor? 

Lite hemvävd och färgglad, skojig, bryr sig inte så 
jättemycket, har snarare på sig saker som håller 
honom varm i vintern 

Kroppsspråk – – – 
 

Lussan Ep Denotation Konnotation  
Yrke  Sven: ”Bakom varje mäktig man finns en lika 

mäktig kvinna” 
Verkar inte ha ett yrke? Presenteras här bara som 
”den mäktiga kvinnan bakom Sven” vilket betyder 
Svens fru, hade hon haft ett jobb hade han kanske 
rimligen presenterat henne med titel här.  

Finansiell 
 trygghet  

1 En man lägger ut granris vid hennes grind medan 
hon berättar för honom hur det ska se ut  

Hon har råd att ha tjänstefolk som utför arbete åt 
henne 

2 ”att vinna handlar mycket om pengar, det råkar 
vara så att jag har väldigt mycket av den varan, 
vilket skapar otroliga möjligheter” 

Säger att hon är rik och att hon har råd att lägga 
väldigt mycket pengar på saker som inte är 
nödvändiga, alltså saker till tävlingen som bara är för 
nöjes skull 

Materiella 
tillgångar 

1 Har väldigt mycket julpynt i trädgården, har på sig 
pälskappa och pälsmössa, stora smycken  

konnoterar exklusivitet, dyrt, plaggen och 
dekorationerna är inte till för att vara funktionella 
utan bara för att vara fina- hon har råd med det 

2 Stora smycken, pälsmössa, pälskappa, en knälång 
klänning i blått och beige och en scarf knuten runt 
halsen.  
 
”Jag skulle vilja köpa alla dina polkagrisar” 

Dyrt, exklusivt 
 
 
 
Vill visa upp att hon har mycket pengar 

3 Vilja: ”wow vilket fint hus” Leo: ”Hus? Det här är 
ju typ ett slott!”  
 
 
 
 
”nu ska vi gå in till troférummet!” 

Pratar om Lussan och Svens hus, anspelar på att det 
är mycket stort, betyder också att det är mycket större 
än deras eget hus eftersom de blir förvånade över hur 
stort det är, Lussan har högre status än familjen 
Storm 
 
De har ett rum enbart tillägnat sina priser och vinster-
inte något gemene man har, exklusivt, extravagant  

Egenskaper 
/känslor 

2 ”kora mig, eller ja, en vinnare” 
 
(Leo undrar om Vilja kan få en polkagris) Lussan: 
”Men självklart… inte. Lilla vän man kan inte bara 
få saker här i livet” 
 
”ursäkta nu hörde inte jag dig där nere” (till ett 
Vilja) 
 
”Jooo de bli nog så är jag rädd, Att vinna handlar 
mycket om pengar, och det råkar vara så att jag har 
en väldigt mycket av den varan, vilket skapar 
otroliga möjligheter” 
 

Självsäker 
 
inte givmild, inte snäll ens mot små barn som vill 
köpa godis, otrevlig 
 
 
Elak, dryg, förminskande, nedvärderande 
 
 
Skryter med att hon har mycket pengar, självgod, 
självsäker 
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Sven  ep Denotation Konnotation 

Lussan till Trond: ”Ingen fara, jag skulle just precis 
ge dina små änglar varsin härlig liten polkagris” 
*ler mot Trond, Blänger mot barnen när hon ger 
dem polkagrisarna*  

Falsk, håller upp en fasad om att verka vara trevlig 
och snäll mot vuxna 

9 ”Vad är det ni säljer egentligen? Er värdighet 
kanske?” 

Dryg, elak, skämtar på andras bekostnad, 
nedvärderande 

10 Lussan till Trond som inte har mask på sig ”Jaså, 
det här är det minst långsamma som Lugna gården 
har att uppbringa, och vilken fasansfull mask, nej 
jag bara skoja *ler nöjt och sträcker upp hakan* 
eller gjorde jag?” 

En återkommande fras (vi tar bara med ett exempel) 
honförsöker skoja bort hennes syrliga kommentar, 
lämnar den hon säger det till med en förvirring, var 
hon elak, snäll, rolig eller vad var hon ens? Lite av en 
härskarteknik 

24 ”Jag skulle vilja ta tillfället i akt och be om ursäkt 
för mitt beteende i tävlingen men också för alla 
andra gånger” 

Man kan se en förändring, hon ber om ursäkt, talar 
mjuk och lugnt, mer avslappnad och ler milt, ser snäll 
ut, hon har förändrats  

Ordval 1 ”Det ska se dyrt ut!” 
 
 
Sanna (när hon ser Lussans hus): ”Jag slår vad om 
50 spänn att vårt hus är minst lika fint” 
 
Lussan: ”usch, vad var det där nu då?” tittar ut från 
sitt hus, rynkar lite på näsan 

Hon bryr sig om hur hennes hus ser ut, viktigt att det 
är fint/dyrt  
 
Antyder att hennes hus är väldigt fint  
 
 
Syftar på familjen Storm, de är inte lika fina som 
henne och det syns på lång väg 

2 ”Det mest prestigefyllda … och om jag får säga det 
själv min specialitet, julpyntet” 
 
”Enchante, jag skulle vilja köpa alla dina 
polkagrisar…Jajamen, alla till Lussan-lussekatt”  

Antyder att hon har mycket prestige  
 
 
Talar franska- bildad, finkultur 
 

3 ”Jajaja det är ni som har flyttat in på fula gården, 
lugna gården.” 

Låtsas säga fel för att kunna vara nedvärderande utan 
att det ska bli för uppenbart 

20 (Vilja säger till Lussan att det är deras julpynt som 
ligger i bergrummet) Lussan: ”Åh förlåt mig. Jag 
trodde det var sopor, men jag kanske förväxlade 
tingen med dess ägare”  

Hon liknar och likställer familjen Storm med sopor, 
väldigt nedvärderande 

23 ”nu vet vi bättre” Menar att hon förstår saker som hon inte gjorde förut 
och kan inse hur dumt hon har betett sig mot andra 
innan- hon är ångerfull och ärlig 

24 ”Jag skulle vilja be om ursäkt för mitt beteende. 
Under tävlingen men även andra gånger då jag 
betett mig illa” 
 
”Jag vann samtidigt något mycket bättre, jag vann 
min historia som faktiskt berättar vem jag är, och 
något mycket större- ett syskon” 
 
”Gud vad fint det blir! Åh vad fint det blir nu!” 

ångerfull, snäll, uppriktig och ärlig 
 
 
 
Värderar familj högre än pengar, en historia är bättre 
än pengar och makt som hon hade vunnit i 
julkampen. 
 
berömmer och ger komplimanger, det är snällt 

Utseende 3 Mycket smink, läppstift, mörk ögonskugga 
Håruppsättning, pennkjol, stor rosa päls med en 
stor brosch eller annat smycke som håller ihop den 
Håret är kammat och fixat 

Fixad och medveten, Bryr sig om sitt yttre, hennes 
kläder och accessoarer konnoterar lyx och 
exklusivitet, hon har ett genomtänkt och tidskrävande 
utseende 

Kroppsspråk 1 Rak hållning  Stram, samlad, kontrollerad 

2 Rak i ryggen, riktar huvudet lite uppåt kollar inte 
ner mot de som står och iakttar när hon talar, ler 
belåtet när hon talar med Leo och Vilja 

Hon ser ner på de andra, är finare, samlad och 
bekväm, men medveten om sin kropp och hur hon för 
sig 

24 Håller om och ler mot Vilja (ep 24) visar att hon tycker om henne, omhändertagande och 
varm 
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Yrke  2 Kommunfullmäktige Hög status, mycket makt, kan tillhöra överklassen 
Hans yrke antyder att han har finansiell trygghet 

Finansiell 
trygghet 

2 ”Bakom varje mäktig man finns en lika mäktig 
kvinna” 
 
Se Lussan 

Vet om att han har status, att han har ett högt uppsatt 
jobb 
 
Se Lussan 

Materiella 
tillgångar 

2 Randig kostym med för långa ben, en prickig slips, 
ljusgrå/beige skjorta 

Bryr sig inte om sitt utseende så mycket, är uppklädd 
men det är grått och tråkigt, ser inte modernt ut  

– Se Lussan  
Egenskaper 
/känslor 

2 *Skämtar, skrattar åt sin fru*  
 
”Jag jobbar som kommun…fullmäktige här i 
Järnkroken” ”Vi har samlats här för att tala om jul… 
eh… kampen.. julkampen ja” ”och som man brukar 
säga Bakom varje mäktig man finns en lika mäktig 
kvinna, som är lite mer bekväm med att prata inför 
folk” 
 
Tappar skyltar och håller inte upp dem i rätt ordning 
Spräcker byxorna när han böjer sig fram 

Han är snäll och sympatisk 
 
Obekväm att prata inför folk (hans fru är mer 
bekväm), virrig, Känner sig inte trygg i sin roll som 
kommunfullmäktige eller kanske inte så stort 
självförtroende. Virrig, glömmer ord, nervös,  
lite undergiven typ  
 
 
Virrig och fumlig, lite pajas 
En spelevink, lustigkurre 

10 ”Och alla undrar såklart kan Lussan och Nygården 
förlora… jag vet inte det har hon inte gjort ännu så 
jag tror inte  det, får man säga så? Jag vet inte men nu 
sa jag det” *skrattar* 
 
”Nygården vinner igen, Tre poäng till oss, vad snabbt 
du sprang” *pussar Lussan på kinden* 

Lite självisk och självgod, tycker att de är bästa laget 
 
 
 
 
Berömmer sin fru, är stolt över henne 

Ordval 2 Sanna: ”det känns ju tryggt att han är kommunens 
mäktigaste man”  

antyder att han inte inger förtroende, att han är fumlig 
och virrig, men erkänner också att han har högst 
uppsatt jobb av alla 

24 ”Jag ska säga upp mig samtliga tjänster som 
kommun…fullmäktige efter årsskiftet. Jag ska satsa 
på familjen istället…” 

Han är varm och bryr sig om familjen. Den är 
viktigast för honom, har självinsikt nog att förstå att 
han inte är den bäst lämpade för tjänsten 

Utseende 2 Randig, grå kostym, rutig slips  
 
 
 
 
Välrakad, spretigt hår, glasögon på näsan 

Om än det är formellt att ha kostym är hans klädsel 
ganska avslappnad, den ser inte dyr ut, ganska 
vardagligt klädd trots kostym 
 
Någon form av energi har lagts på det, välvårdad 
Vardaglig, inte så tillfixad 

Kropps- 
språk 

2 svajar lite, händerna bakom ryggen (kollar ner 
samtidigt) 
 
 
Står rakt men gör snabba ryckiga, viftande rörelser 

Han är inte så självsäker och känner sig ganska 
obekväm och otrygg i situationen när han ska tala 
inför folk, nervöst skratt 
 
Nervös 

 

Mika ep Denotation Konnotation 
Yrke  – – Nämns inte, men antagligen något med att utveckla 

teknik? 
Finansiell 
 trygghet 

4 Har råd med ny teknik, ”vilken modell och färg?”,  I och med att hon har den senaste tekniken och man 
inte kan ana någon oro angående pengar verkar det 
som att hon har finansiell trygghet, både hon och 
hennes dotter verkar ha väldigt mycket teknik. Känns 
inte som att de har ont om pengar eftersom de har så 
många saker och det är dyrt medteknik 

Materiella 
tillgångar 

4 har massor av teknologi överallt, vitt och metallic 
färger, ”Hela Det här huset är en enda stor 
smartphone, och jag kontrollerar allt genom den, 
jag… kontrollerar…allt ” 

Mycket dyr teknik, inte någonting som en person 
med dålig ekonomi kan ha, konnoterar överklass 
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Ett toppmodernt hem, hembot, lampor, silver, metall 
överallt 
 
”Evin, vill du inte ta och visa din superteknologiska 
flygfarkost?” ”super scilent drone 3000- jag har gjort 
den till den tystaste drönaren på marknaden” 
 
”jag gjorde om källarn till en serverhall” 

 
 
 
Hennes dotter har en sån, det kanske inte är alla barn 
som har det. De är i toppen av branschen, oklart om 
de tjänar pengar på det 
 
Hon har en sån i källaren det är ju inte det 
nödvändigaste eller bara lite lyxigt liksom 

6 Evin (hennes dotter) till Leo: ”Vilken färg och 
årsmodell?” 

Hennes dotter har flera olika kameror från flera år i 
flera färger, det konnotererar att de har mycket 
pengar 

Egenskaper 
/känslor 

4 *Ler och ser förväntansfull ut* ”vara med i årets 
julkamp? Hihi, Nej *ser sur ut, snörper ihop munnen 
och stänger snabbt dörren*” 
 
*Ser sur ut* och skriker ”Men jag har ju sagt att jag 
inte vill vara med och tävla med de där 
hippieyoga…” 
 
*Pratar högt/skirker* ”min dotter, jag födde henne” 
 
”jag har länge letat efter projekt att bita i sen jag 
gjorde om källarn till en serverhall” 
 
”Evin, vill du inte ta och visa din superteknologiska 
flygfarkost?” 

Hett temperament, arg, hetsig 
 
 
 
Dömande mot grannarna som har en annan livsstil än 
henne 
 
 
Lite märklig, konstig, stolt över sin dotter 
 
Driven, målmedveten, 
 
 
Skrytig, vill visa upp sina saker, sina uppfinningar.  

5 ”Har inte ni nån val ni kan gå och rädda nånstans?” 
*Stirrar argt på Malva tvärs över bordet* 
 
 
 
”Jul, framtid. Två saker vi alla ser fram emot. 
*skriker utan inlevelse och sträcker upp båda 
händerna i luften* Eller hur! ” 
 
*Applåderar tillsammans med de andra åt sig själv* 
”nej inga applåder, inga applåder, jemen nu får ni ta 
och lägga ner, vill ni se detdär en gång till eller 
*skrattar lite*” 

Är hetsig och aggressiv, provocerar direkt, vill inte 
hålla upp en god fasad för familjen storm trots att de 
inte ens känner varandra, hon bryr sig inte om vad 
andra tycker om henne 
 
Är märklig, konstig, inte så bra på att uttrycka sig, 
känns lite socialt tafatt 
 
 
 Lite självgod, självsäker, nöjd och stolt 

6 ”Bra uttal” Snäll 
8 ”Asså jag tyckte om henne fram tills hon gjorde 

detdär ljudet igen” 
Hon är ärlig i alla fall, men hon säger inte saker på ett 
speciellt finkänsligt sätt 

14 ”Sanna du är en maskin. Hur gör du?! Hur gör 
hon?!” *förundrad, fascinerad*  
 
Mika: ”Det var inte meningen och rycka sönder din 
tomte” Malva: ”Nej, jag vet det. Det var dumt av 
mig också att rycka av ängelns hår” Mika: ”Nej, 
glöm det…näs-nästa gång kan vi gör den grejen där 
man pratar ut istället för att låtsas som ingenting 
grejen den grejen” Malva: ”mm, absolut. Deal.” *de 
tar i hand* 

Uppmuntrande, positiv 
 
 
Försöker bättra sig och inte bråka med Malva, vill 
vara snäll och trevlig,  

19 (När Sanna, Malva och Mika demonstrerar utanför 
polisstationen när Trond är på förhör) Sanna: ”Jag 
älskar dig Trondis! Malva: ”Jag med!” Mika: ”Jag 
tror att jag också gör det!” 

Hon är inte van vid att tänka på vad hon känner och 
visa det för andra 

20 (När Malva och Mika frågar Sanna vad de får pynta 
med) Mika: ”Mitt hjärta av stål?” *Håller upp en 
stor hjärtformad pepparkaksform* Sanna: ”Ett hjärta 

Kan vara en metafor för att hon har svårt att visa 
känslor 
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av stål blir jättebra!” Mika: *Suckar av lättnad 
samtidigt som hon håller stålhjärtat mot sitt bröst 
och slår handen genom hålet på det* 

22 Sanna: ”Och så kommer jag, Leo och Evin spela de 
tre vise männen” Mika: ”Eller hennen” *är nöjd, 
fistbumpar Malva* 
 
Mika är med i gruppkramen vid repetitionen av 
julspelet 

Hon är inställsam och vill att Malva ska gilla henne, 
bryr sig om att Malva känner sig inkluderad 
 
 
Har lite lättare för fysisk närhet 

23 När Malva visar att hon har köpt ett sim-kort (för att 
Mika har influerat henne) Mika: Aaaw *blir osäker*, 
eller var det fel tillfälle…?” De andra: ”nejdå” Mika: 
”Okej. Aaaaw” 

Är inte van vid sociala sammanhang (och därmed att 
visa känslor) och är därför inte säker på normerna, är 
rädd att göra fel 

Ordval 5 – – 
Utseende 4  Petroleumfärgat kort hår, läppstift, ”smokey eye” 

 
 
Slickat borstat hår som är färgat och väldigt 
tillrättalagt, tajta kläder i silver och kavaj  
Mycket smink i silver, svart och blått 

Bryr sig om sitt utseende, eller har i alla fall tid att 
lägga ner tid på att ta hand om sitt yttre 
 
Har en tydlig look, är inte så moderiktigt men det är 
look i alla fall 

Kropps- 
språk 

4 Pratar lite hackigt och gör stora gester med armarna hon är stel, beter sig som om hon inte riktigt vet hur 
hon ska föra sig och vara 
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