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Medier har makten att bekräfta eller förneka samhällets uppfattningar. De utgår från saker som vi i stort sett 

är överens om och gör därmed dessa till sanningar. Det är därför viktigt att se över vilka meddelanden medi-

erna ger. Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur ideal, normer och budskap ser ut i ett barnprogram 

samt huruvida de skiljer sig från samhällets stereotyper och föreställningar; för att kunna avslöja och studera 

vilka budskap en modern julkalender i Sverige sänder ut. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att 

kunna se helheten och inte bara de olika delarna, då vi såg samtliga 24 avsnitt av Hotell Gyllene Knorren. Vi 

kunde då analysera hur karaktärerna förändrades samt hur de anpassade sig själva och sitt beteende efter sina 

omständigheter. Julkalendern delade vi in i två teman: karaktärer och relationer, för att få en hög validitet. Vi 

intog ett semiotiskt och hermeneutiskt perspektiv som utgångsläge med avsikten att kunna tolka så “rätt” 

som möjligt. Resultatet visade att Hotell Gyllene Knorren använder sig av stereotyper i stor utsträckning 

men att de skiljer sig från de mönster och drag vi vanligtvis ser. De vuxna manliga och kvinnliga karaktärer-

na har ofta tilldelats motsatta egenskaper mot vad de brukar ha i ett populärkulturellt material och upplevs 

därmed inte heller som jämställda. Barnkaraktärerna påminner dock mer om de generella stereotyperna. 

Förutom genuskonstruktion finner vi även klasskillnader och hierarkier i julkalendern från 2010. 

 

 

 

 

 

 

Sökord: genuskonstruktion, stereotyper, barn, julkalender, svensk, Hotell Gyllene Knorren 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 

 

 



 

 

SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION 

Jönköping University 

Bachelor’s thesis in Media and 

Communication studies 15 hp 

 

Fallsemester 2013 

ABSTRACT 
Julia Jonsson, Caroline Olsson 

 

The messages that the televised Advent calendar convey to their young audience 

A qualitative text analysis of Hotell Gyllene Knorren 

Number of pages: 39 

 

The media has the power to confirm or deny societies conceptions. It proceeds from things that we general-

ly have agreed about and therefore, thus making them facts. Hence, it is very important to observe what in-

formation the media is giving. The purpose of our essay was to find out how ideals, norms and messages 

can be visualized in a children’s programme along with seeing if they differ from society’s stereotypes and 

imaginations; to reveal and scrutinize which messages a modern julkalender (a traditional Swedish children’s 

TV series that is broadcast over four weeks of Advent) is transmitting. We chose to do a qualitative analysis 

so we could take part of the entirety and not just the different fractions, when we saw 24 episodes of Hotell 

Gyllene Knorren. This made us able to analyse how the characters changed and also how they adjust them-

selves and their behaviours according to their circumstances. We divided the Advent calendar into two 

themes: characters and relationships, in order to get a greater validity.  We adopted a semiotic and herme-

neutic perspective as the initial position with the intention to interpret as “correct” as possible. The result 

showed that Hotell Gyllene Knorren is using stereotypes in a large extension but that these are different from 

the patterns and features that we are used to. The male and the female adult characters allot the reversed 

qualifications, compared to the ones they usually have in popular cultural material but therefore, they don’t 

seem to be equal. The children’s characters on the other hand, strongly recall the general stereotypes. In ad-

dition to gender construction, we also find class distinctions and hierarchies in the Advent calendar from 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: gender construction, stereotypes, children, Advent calendar, swedish, Hotell Gyllene Knorren 

Adress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Street address 

Gjuterigatan 5 

Telephone 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ................................................................................................................................... 1 

3 Syfte ........................................................................................................................................... 2 

4 Problemformulering .................................................................................................................. 2 

5 Tidigare forskning ..................................................................................................................... 3 

5.1 Forskarna introduceras ............................................................................................................................... 3 

5.2 Deras metoder och syften .......................................................................................................................... 3 

5.3 Redovisning av deras resultat .................................................................................................................... 4 

5.4 Lärdomar och användbara idéer ............................................................................................................... 5 

6 Teori .......................................................................................................................................... 5 

6.1 Public Service ............................................................................................................................................... 5 

6.2 Populärkultur ............................................................................................................................................... 6 

6.3 Stereotyper ................................................................................................................................................... 6 

6.3.1 Konkreta exempel .............................................................................................................................. 8 

6.4 Poststrukturalistiska teorier & intersektionalitet ..................................................................................10 

6.5 Genus ..........................................................................................................................................................11 

6.6 Medievanor och påverkan .......................................................................................................................11 

7 Metod ....................................................................................................................................... 12 

7.1 Urval ............................................................................................................................................................12 

7.2 Metodval .....................................................................................................................................................12 

7.3 Genomförande ..........................................................................................................................................13 

8 Resultat & Analys .................................................................................................................... 15 

8.1 Handling .....................................................................................................................................................15 

8.2 Vinjett..........................................................................................................................................................15 

8.3 Karaktärer & relationer ............................................................................................................................15 

Ritva Rantanen ....................................................................................................................................................15 

Roger Rantanen ..................................................................................................................................................17 

Isadora Rantanen ................................................................................................................................................19 

Ingo Rantanen ....................................................................................................................................................21 



 

 

Henning och Amelia Grossman ......................................................................................................................22 

Sonen Tony Grossman......................................................................................................................................25 

Pappans kollega Lennart ...................................................................................................................................26 

Isadoras vänner, Carro och Hanna ..................................................................................................................27 

Jönsson, Pyrets skötare ......................................................................................................................................27 

Minigrisen Pyret ..................................................................................................................................................28 

Journalisten Gudrun Wallraff ...........................................................................................................................28 

Några gäster på hotellet är en grupp utbrända dagislärare. .........................................................................28 

Arkeologerna Rolf och Rudolf .........................................................................................................................29 

Familjen Jeppsson ..............................................................................................................................................29 

9 Slutdiskussion .......................................................................................................................... 30 

9.1 En kritisk granskning av Public Services mål .......................................................................................30 

9.2 Manliga och kvinnliga personligheter ....................................................................................................30 

9.3 Kvinnliga och manliga egenskaper .........................................................................................................31 

9.4 Manlig och kvinnlig talstil ........................................................................................................................32 

9.5 Manliga och kvinnliga roller ....................................................................................................................33 

9.6 Exempel på stereotyper gentemot julkalenderns karaktärer ..............................................................34 

9.7 De som glöms bort ...................................................................................................................................36 

9.8 Maktutövanden utan fokus på könsskillnader ......................................................................................36 

9.9 Slutsats ........................................................................................................................................................37 

9.10 Förslag på vidare forskning .....................................................................................................................38 

10 Referenser ................................................................................................................................ 39 

11 Bilagor ..................................................................................................................................... 40 

11.1 Undersökningskriterier .............................................................................................................................40 

11.2 Konfliktlista................................................................................................................................................40 

 

 

 



 

1 

 

1 Inledning 

Idag finns det många undersökningar kring hur vuxna agerar och framställs i bland annat reklam. Dock är 

barn så gott som osynliga i analyser kring mediers budskap till barn. Man hör ständigt diskussioner kring 

hur dataspel, som riktar sig till barn och ungdomar, är uppbyggda och vad de förmedlar till sina mottagare. 

Det kommer upp både positiva och negativa faktorer om innehållet och något som ligger i fokus är genus-

forskning och möjlig påverkan. Vi vill tillämpa den diskussionen på barnprogram genom att analysera jul-

kalendern från 2010. 

 

Undersökningen skapades genom att vi såg ett behov av att granska vilka budskap som sänds till barn då 

de är aktiva med att utveckla sin identitet och är samhällets framtid. Vi börjar vår uppsats med att berätta 

lite om julkalenderns samt public services bakgrund. Sedan redogör vi för vårt syfte och tar upp de fråge-

ställningar uppsatsen bygger på. Efter detta presenterar vi den tidigare forskning vi valt att ta del av samt 

vilka teorier vi inspirerats och tagit hjälp av. Vår teori står på två ben, medierepresentation och genuskon-

struktion. Därefter förklarar vi vår metod och varför vi valt som vi gjort när det gäller exempelvis urval. 

Sedan skildrar vi vårt resultat kring hur och om stereotyper och normer sänds till barn. Utifrån det disku-

terar vi vad vi har fått fram, berättar om våra slutsatser och går in på om de teorier forskare tagit fram 

kring barnprogram bekräftas eller förnekas. Slutligen framkommer samtliga referenser.  

2 Bakgrund 

Den första adventskalendern sändes 1957 i Sveriges Radio och programledare var Rolf Bergström. Pro-

grammet var fem minuter långt och det var Bergström själv som kom med denna idé, som ursprungligen 

var från Tyskland. I programmet samlade han en grupp barn och tillsammans talade de om förberedelser-

na inför julen och sjöng barn- och julvisor. Programmet fick mycket positiv respons och blev ett årligt 

evenemang. Efter några år ändrades namnet från adventskalender till julkalender, vilket innebar att pro-

grammet inte fick samma religiösa anknytning till adventshögtiden. I drygt femtio år har advents- och jul-

kalendrar sänts i radio och tv. Orsaken till detta höga intresse är den stora gemenskapen barnen skapar 

kring att följa ett drama som är indelat i 24 delar och har sin höjdpunkt på julafton. (Rydin, 2000) 

 

1960 sändes den första julkalendern på tv. Den handlade om en liten flicka, iklädd en tomtedräkt, vid 

namn Titteliture. Den obligatoriska julanknytningen som programmen tidigare präglats av avtog kort däref-

ter; vissa hade det, andra inte. När man har jämfört julkalendrar som sänts på tv från 70-talet och 80-talet 

visade det sig att underhållningstemat var tydligt i kalendrarna från 80-talet. Detta är en trend som fortfa-

rande håller i sig och grunden till den ökade satsningen på underhållning kan vara att julkalendern riktar 

sig till en bred publik. Ett tema i flera julkalendrar är när man kan drömma sig bort eller resa i tiden. Det 

är färre kalendrar som är realistiskt präglade och visar samhällskonflikter.  Produktionerna är oftast stora 

och har en genomarbetad dramatik med kvalificerad scenografi och duktiga skådespelare. Julkalendrarna 

vill mer än att bara visa de nationella jultraditionerna; de vill också ge barnen kännedom om bland annat 

naturvetenskap, historia och geografi. De vuxna som producerar kalendern baserar programmet på en 

stillsam historik, vilket kan ses som att det är vad de vuxna önskar att barndomen ska präglas av speciellt 

vid julen. (Rydin, 2000) 

 

Barnkulturen förmedlas och är förstatligad samt hårt styrd av de kriterier som public service arbetar efter. 

“Om medierna bidragit till att stärka vår nationella samhörighet och format våra gemensamma referens-

ramar, så har förmodligen Sveriges Radio haft en avgörande betydelse för detta under sin 75-åriga verk-

samhetsperiod” (Rydin, 2001, s. 103), då flera generationer tagit del av dess innehåll. Hon skriver också att 
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public service-företagen har hamnat i “ett turbulent läge” men anser att de nordiska medieföretagen lyck-

ats bättre än övriga Europa på att hålla “den kommersiella världen” utanför. Dock tror hon att det kom-

mer att bli mer komplicerat att hålla detta i framtiden eftersom krav på nya distributionsformer, decentra-

liserad produktion och fler importerade program har gjort det svårare att upprätthålla public serviceidea-

len. (Rydin, 2001) 

3 Syfte 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur ideal och normer i barnprogram ser ut i jämförelse med 

de stereotyper och föreställningar som tidigare forskare tagit fram. Detta genom att avslöja och analysera 

kring vilka budskap tv-programmet Hotell Gyllene Knorren sänder ut. Målet var att kunna upptäcka och 

analysera de underliggande budskapen som finns i Sveriges Televisions (SVT:s) julkalender för att kunna 

beskriva hur man idag visar stereotyper för barn. Detta ansåg vi vara av allmännytta för samhället, för att 

kunna se hur produktionsbolag arbetar kring jämställdhet. Barnprogram är något som påverkar många i 

deras utvecklingsålder, vilket gör att det är viktigt att se vad medier sänder till dem; då stereotyper och 

normer kan hämma människors förutsättningar och framgång. Därför ville vi uppmärksamma om julka-

lenderns innehåll följer samhällets utveckling mot ett mer jämställt land eller om de lever kvar i de gamla 

traditionerna. 

4 Problemformulering 

Fagrell (2000), Rönnberg (1997) och flera andra forskare har visat betydelsen av att uppmärksamma de 

stereotyper barn möter i medieinnehåll; utifrån det har vi skapat våra frågor. Dessa har vi tagit fram för att 

vi ska kunna se vilka budskap som existerar i program anpassade för barn, som sänds av en public service-

kanal idag. 

 

Vår huvudfråga är: 

Håller public service sig till de regler som blivit uppsatta för dem i 2010 års julkalender? 

 

Underfrågorna är: 

Hur framställs pojkar och män respektive flickor och kvinnor?  

Vad visar julkalendern när det kommer till schablonmässiga utseenden och beteenden?   

Hjälper Sveriges julkalender idag barn att överträda stereotyper och se alternativ till det typiskt manliga 

och kvinnliga eller styrker de snarare dessa föreställningar?  

 

Vår hypotes är att “Barnprogram innehåller tydliga stereotyper, konstruktionen av manligt och kvinnligt 

skiljer sig åt till hög grad och public service misslyckas med att ge en rättvis bild i sin strävan att informera 

om världen som den är”. För att få ett svar på hur det ser ut har vi valt ut julkalendern från 2010. Efter vår 

undersökning kommer vi att kunna fastställa om vår hypotes är sanningsenlig eller inte. 
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5 Tidigare forskning 

När det gäller forskning kring tv, stereotyper, genus, public service och barn samt kombinationer av dessa 

finns det mycket att hämta. Forskningen tenderar dock att ligga på en kvantitativ nivå eller gjord kvalitativt 

främst genom intervjuer. Vi har även upptäckt att det existerar få undersökningar angående barn och me-

dier som berör just julkalendrar. Att nå ut till barn har däremot alltid varit ett mål för Radiotjänst och re-

dan tre dagar efter deras första sändning, den 1 januari 1925, sändes det första barnprogrammet. Sedan 

dess har barn och kultur varit ett mycket aktuellt område att granska. I Sverige har det dock fokuserats 

mest på barnlitteratur. Ingegerd Rydin (2000) skriver att vi har en ganska bra förståelse för hur värderingar 

har förändrats allteftersom samhället och tidsandan förändrat sin syn på barn. Men hon menar samtidigt 

att barnprogram inte alls har analyserats i samma utsträckning, trots att det inte borde vara lika svårt att 

omfamna som barnlitteratur, när public service ligger bakom i princip alla barnprogram sedan minst 50 års 

tid tillbaka. (Rydin, 2000) 

 

Vår uppgift är att ta reda på vilka konstruerade budskap det finns i ett barnprogram, som sänds av en 

svensk public service-kanal idag men först måste vi ta fram belägg för att det är en viktig fråga. Vi började 

därför vårt arbete, genom att fokusera på i vilken grad barn är exponerade framför tv:n, med hjälp av fyra 

forskares undersökningar om barn och medier samt barns medvetenhet av stereotyper. Detta för att ta 

reda på om vår huvudfråga är relevant och för att få redskap som vi kan använda oss av under vår forsk-

ning. 

 

5.1 Forskarna introduceras 

Dafna Lemish är professor i kommunikation på Tel Aviv University i Israel och arbetar även som redak-

tör på tidsskriften “the Journal of Children and Media”. Hennes studie diskuterar tvn:s roll i barns vardag, 

hur genuskonstruktionen utvecklar deras identitet, segregation samt internationella skillnader.(Lemish, 

2010) Bronwyn Davies är en av världens främsta forskare inom samhällvetenskaplig och psykologisk post-

strukturellt inspirerad forskning. Hon har studerat australienska barns beteende och utseende, jämfört 

med de stereotyper som finns. (Davies, 2003) Birgitta Fagrell är adjunkt i pedagogik vid Idrottshögskolan i 

Stockholm. Hur barn uppfattar kön och om deras självförståelse påverkas av detta är vad hon försöker ta 

reda på genom sin studie. (Fagrell, 2000) Margareta Rönnberg är filosofiedoktor samt film- och barnkul-

tur-forskare vid högskolan i Gävle. Hon utgår från barnprograms positiva betydelse för förskolebarns för-

ståelse av sig själva, andra människor och sin omvärld. (Rönnberg, 2007) 

 

5.2 Deras metoder och syften 

Lemish är den forskare som har det bredaste perspektivet i vår forskningsöversikt. Hon har undersökt hur 

produktionsbolag runt om i världen tänker när de skapar program för barn. Detta har gjorts genom inter-

vjuer med 135 ansvariga utgivare på olika produktionsbolag från 65 olika länder. Hon har försökt ta reda 

på varför barnprogram ser ut som de gör och hur de hanterar frågor som sexualitet samt kulturella syner 

på, och egenskaper tillämpade, män respektive kvinnor. (Lemish, 2010) Davies intresserar sig för barn i 

Australien. Hon använde sig av egna observationer och feministiska sagor i sin forskning för att kunna 

skapa en systematisk undersökning av hur barn mellan 4-5 år uppfattar ideal och normer. Under den 

första undersökningen valde hon ut åtta barn och i den andra 40 stycken med olika bakgrund. Hon läste 

sagorna för var och en av dem och spelade in reaktionerna samt samtalen. (Davies, 2003) Fagrell fokuserar 

på uppfattningar kring manligt och kvinnligt hos barn i Sverige. Hon har, med hjälp av bilder och en text, 

utfört strukturerade intervjuer med 60 barn i sju-åtta års ålder från tre olika klasser i tre olika skolor inom 

alla kommuner i Stockholms län. Att hon valde att skapa en bildserie och konstruera en berättelse med 
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barnen som medaktörer, som underlag för intervjun, var för att ge dem ett alternativ till att endast samtala 

bokstavligt och underlätta deras möjligheter att sätta ord på precis de föreställningar som finns. Varför 

hon utformat frågorna efter just idrott, arbetsliv, familj och kropp är för att hon tror att dessa ämnen är 

speciellt betydelsefulla för genusbefästning och genusreproduktion. (Fagrell, 2000) Rönnberg har valt att 

ifrågasätta några av Sveriges vanligaste myter kring barn och tv istället för att utgå ifrån välkända teorier. 

För att nå fram till ett resultat har hon granskat fyra barnprogram samt två uppmärksammade fall, när 

barn dödade ett barn, där pressen ansåg att medier var orsaken till våldet. Rönnberg ville poängtera att 

man aldrig ställer frågan till barnen varför de tycker tv-tittande är givande, roligt och berikande. Denna 

lucka i forskningsfältet önskade hon fylla med hjälp av sin forskning (Rönnberg, 1997). 

 

Alla forskare vi tittat på har arbetat med genusforskning ur ett feministiskt perspektiv. Lemish har dessu-

tom ett kritiskt och marxistiskt perspektiv medan Davies har ett poststrukturalistiskt perspektiv. Fagrell 

inspireras av kultursociologi, fenomenologi samt analytisk tolkning och Rönnberg utgår från programs 

positiva betydelse för förskolebarns skapande av identiteter.  Hon fokuserar på vad barn gör framför tv:n 

mer än vad tidigare forskare gjort, då de fokuserade på barns passivitet. Lemish och Rönnberg har främst 

valt att fokusera på medierna och deras barnpublik medan Davies och Fagrell har ett samhällsperspektiv 

och därmed fokuserar mer på barn och deras uppfattningar kring stereotypiska drag. Lemish har sträckt 

sin forskning till över hela världen samtidigt som resterande forskare fokuserar på ett enda land. 

 

5.3 Redovisning av deras resultat 

Lemish tog fram olika manliga och kvinnliga förebilder efter att ha fokuserat på vem som har huvudrollen 

och hur de karaktäriseras inom barnprogram. Hon anser att det har skett stora positiva skillnader vad gäl-

ler hur män och kvinnor representeras samt att färgen på huvudrollers hud inte längre påverkar deras 

framställning i samma utsträckning som tidigare. Efter mötet med alla produktionsbolag har hon tagit 

fram åtta principer som hon anser kan vara lösningar till de existerande problem hon sett under sin studie. 

De innefattar “equality” - jämlikhet, “diversity” - mångfald, “complexity” - komplexitet, “similarity” - lik-

het, “unity” - enhet, “family” - familj, “authenticity” - äkthet och “voicing” - ge uttryck åt. Hon har upp-

täckt att barnprogram är fulla av stereotypiska drag och hennes övertygelse är att dessa måste brytas för att 

män och kvinnor ska behandlas med lika värde. Hon ger ut instruktioner som en slutsats i sin forskning 

för att mer jämställda barnprogram utan fastställda normer ska kunna skapas i framtiden.(Lemish, 2010) 

 

Davies anser att de traditionella formerna av feminitet och maskulinitet inte är något påhitt från barnen, 

eller krav från föräldrarna, utan att problemet uppstått i och med stereotyper. Hon drar slutsatsen att man 

alltid riskerar att “falla i onåd” om man inte följer de könsbestämda reglerna och att alla maskulina varelser 

ständigt måste upprätthålla en stark identitet. De av manligt kön som prövar andra former än de som är 

tillskrivna dem riskerar att bli ignorerade eller utses till offer. Slutligen iakttog hon också att flickor inte 

kan få del av makt utan att pojkarna går med på att ge den möjligheten. (Davies, 2003) 

 

Vad Fagrell (2000) först ansåg var att flickor och pojkar hade olika uppfattningar om genusfiering men det 

hon kom fram till var något helt annat. De båda könen är skrämmande överens när det gäller att berätta 

vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. “Den materiella fysiska kroppen genusfieras manlig me-

dan den kvinnliga fysiska kroppen beskrevs genom estetiserande genusattribut istället för biologi” (Fagrell, 

2000, s. 22) Hon upptäckte att de tillfrågade flickorna hade en benägenhet att glorifiera manliga kompe-

tenser inom idrott samtidigt som de nedvärderade sina egna. Pojkarna visade en stor medvetenhet om att 

de hade bra kapacitet men såg även dem ner på den kvinnliga fysiska prestationsförmågan. Majoriteten av 

barnen klassificerade teknik och uniformsyrken som manliga medan arbeten inom omvårdnad och service 
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sågs som kvinnliga. Slutligen ansåg också allihop att vardagssysslor var något som kvinnor stod för och att 

det inte var något konstigt med det. (Fagrell, 2000) 

 

Rönnbergs forskningsresultat visar att barn inte är så ”passiva” och ”sårbara” framför rutan som tidigare 

antagits, utan ytterst aktiva och redan i förskoleåldern förvånansvärt duktiga på att titta på tv. Hon menar 

att barn ”klarar sig alldeles utmärkt i den elektroniska sandlådan” (Rönnberg, 1997, s.11). Att barns reakt-

ioner bygger på hur mycket de lever sig in i filmerna var något annat som Rönnberg kom underfund med. 

Hon anser att även vuxna har saker att lära sig genom barnprogram och att de barn som tittar mycket på 

tv blir mindre känsliga på sikt för stereotyper inom könsroller. Några av hennes slutsatser är att tv-tittande 

snarare minskar än ökar våldet, att det främjar barns moral och fantasi – inte förstör dem, att barnen tidigt 

lär sig genomskåda reklamen och att tv-figurer används som bollplank vid skapandet av barnens identitet 

och grupptillhörighet. (Rönnberg, 1997) 

 

5.4 Lärdomar och användbara idéer  

Genom Lemishs forskning har vi tydliga verktyg som vi kan använda oss av när vi gör vår egen undersök-

ning, för att se om den svenska julkalendern har lyckats få med dessa principer och därmed skapat ett mer 

jämställt program. I Fagrells undersökning kan vi fastställa att svenska barn är medvetna om genus och 

tänker stereotypiskt, vilket gör vår forskning relevant. De slutsatser hon drar kring sitt resultat visar på de 

olika faktorerna som barn tänker på hos manligt och kvinnligt, vilket gör att man kan granska om de finns 

med i julkalendern från 2010. Rönnbergs forskning ger oss ett nytt, mer positivt men också utmanade per-

spektiv. Vi kan stimulera vår analys genom att se över hur hon tänkte under sin undersökning av barnpro-

gram. Davies sätt att ställa feminism mot maskulinitet kommer vi att kunna ta del av och praktisera i vår 

undersökning; hur de olika könen står i relation till varandra. Hennes teser kan också ses som möjliga ste-

reotyper som även kan finnas i en svensk julkalender. 

6 Teori 

6.1 Public Service 

Sveriges Television, SVT, är ett oberoende medieföretag som arbetar i allmänhetens tjänst. Det är bara 

SVT:s ledning som tar beslut kring programinnehåll och programutbud. SVT ansvarar för att medborgar-

na erbjuds ett brett utbud av tjänster och program via webb, tv och andra publiceringsformer.  SVT:s ut-

bud ska präglas av humanistiska och demokratiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet. 

Alla ska kunna nå materialet, oavsett bakgrund och förutsättningar, och det ska spegla hela Sverige. Kana-

len ska vara opartisk och saklig - SVT:s verksamhet ska vara oberoende från de politiska, kommersiella 

och andra intressen som finns i samhället. (Sveriges Televisison, u.å.) SVT skall tänka på att de har en stor 

genomslagskraft vilket gör att de skall tänka på vilket sätt de skildrar våld i olika program. (Jutterström, 

2008) 

 

Fichtelius (1997) menar att journalistik ska vara informerande och kritiskt granskande för att ge människor 

redskapen att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor, vilket betecknas som “Det journalistiska uppdra-

get”. Man ser publiken som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Publikens roll innebär mer än rätten 

att få det de önskar; medborgarna har även skyldigheten att ta reda på den information de behöver, vilket 

medierna ska hjälpa dem med. För svensk radio och television är det medborgarprincipen som varit idea-

let under alla år, där honnörsorden varit opartiskhet och saklighet men nu även kompletterats med mång-

fald. (Fichtelius, 1997) 
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6.2 Populärkultur 

Populärkultur är texter som står för kulturprodukter inom olika områden som tv, film, mode, litteratur, 

radio och musik. Stuart Hall menar att dessa kan delas in i tre nivåer: kodning, text och avkodning. Ett 

material kodas av en sändare, vilket överförs genom en ”text” för att sedan avkodas av en mottagare. Han 

säger också att eftersom kommunikationen är i kodad form är den polysemisk vilket innebär att den har 

flera alternativa betydelser. (Lindgren, 2009) 

 

Lindgren (2009) menar att myter är ett viktigt begrepp när man studerar populärkulturen då det syftar på 

hur det finns mönster i varje kultur. Dessa mönster kan ha dolda och grundläggande regler som visas i 

kulturens texter och forskarens uppgift är att ta fram dessa mönster och blottlägga dem. ”Myter har en 

ideologisk funktion vilket innebär att de är relaterade till bakomliggande intressen och syften, som de 

medvetet eller omedvetet uttrycker. De legitimerar ofta de maktordningar som råder i samhället och fram-

ställer dem som naturliga och självklara. Alla semiotiska system är att betrakta som värdesystem, men vi 

tenderar att se på dem som om de vore faktasystem” (Lindgren, 2009, s. 88). 

 

En teckensort inom semiotik, som används i stor utsträckning inom populärkultur, är troper; ”en lek med 

ord” (Lindgren, 2009, s.89). Den kan delas in i fyra grundläggande former: metaforer, metonymi, sy-

nekdoke och ironi. Det är viktigt att känna till dessa för att inse hur olika betydelser förmedlas. En meta-

for är ett ord eller fenomen som “säger mer” än vad de vanligtvis gör genom att “betona likheten mellan 

två företeelser”. Det ersätter ett annat ord eller en annan betydelse. En av de vanligaste metaforerna är 

“Du är ett svin!”. Metonymi syftar till “en uppsättning sammansättningar i vilka man helt enkelt ersätter 

en formulering med en annan som den lätt låter sig associeras till”(Lindgren, 2009, s. 90). Det är en helhet 

som ersätter en viss del eller en del som får ersätta en viss helhet. Ett exempel är då vi, efter att ha sett en 

internationell fotbollsmatch framför tv:n, säger “Sverige vann!” när det egentligen är det svenska fotbolls-

laget som tagit hem segern. Vissa teoretiker särskiljer denna typ av metonymi under begreppet synekdoke. 

Men metonymi kan också vara när vi ropar “Blixten” efter någon eftersom vi hänvisar till den “metony-

miskt via ett attribut eller personlighetsdrag”(Lindgren, 2009, s. 91), i det fallet på grund av personens 

snabbhet. Därmed är även stereotyper en form av metonymi. Ironi liknar metaforen i och med att det 

handlar om “en form i vilken något annat än det uppenbara betecknas” (Lindgren, 2009, s. 91) men här 

handlar det snarare om motsatsrelationer än likheter. Det kan handla om ord eller händelser. Ett av de 

vanligaste ironiska citaten är “Vilket vackert väder” när det spöregnar ute. Man får dock vara försiktig vid 

användning av ironiska citat eftersom de kan tolkas på olika sätt beroende på vem som lyssnar, trots att 

tonfallet eller kroppspråket brukar avslöja betydelsen. (Lindgren, 2009) 

 

Man kan dela in de kulturella texterna i olika genrer. En genre är ett sätt att samla flera texter till en grupp 

som är likartade varandra när man tittar på struktur och ämnesinnehåll. Genrer är ett slags ramverk och 

handlar om texters relationer till andra texter. Ett bredare sätt att se det på kallas för intertextualitet. Ex-

empel på genrer är komedi, drama och action. (Lindgren, 2009) När man ser på genrer genom ett semio-

tiskt perspektiv kan man se det som en kod som avgör ”vilka typer av tecken som kan kombineras och hur 

de får kombineras inom en viss klass eller familj av texter ”(Gripsrud, 2000, s. 154). Denna kod är inte 

oföränderlig utan bestäms av de kulturella konventionerna som människan är enade om inom en sorts 

kultur. (Gripsrud, 2000) 

 

6.3 Stereotyper 

Begreppet stereotyp grundades år 1922 av den amerikanske journalisten och författaren Walter Lippman. 

Han menade att stereotyper kan ses som bilder i våra huvuden som vi sedan tar del av för att kunna förstå 

världen runt omkring oss. Stereotyper grundar sig på människans förutfattade meningar och fördomar, i 
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extrema former kan man beteckna det som rasism och sexism. För att generalisera är det oftast de grupper 

som har liten makt i samhället som till största del utsätts för de stereotypiska beskrivningarna. Begreppet 

stereotyp syftar bland annat på att allt är likadant, det är oföränderligt och monotont. (Jacobson, Broman 

Norrby & Edström, 2004) Stereotyper är ett viktigt område inom socialpsykologi men också ett problem. 

Stereotyper är knutna till vår vardag och vilka uppfattningar som samhället har om människor och händel-

ser men de är också diskriminering. Man har länge sett stereotyper som något felaktigt då det utgår ifrån 

att alla människor som tillhör en viss grupp är likadana och inte ser till de skillnader som finns mellan 

medlemmarna. Det gör att en person som är med i en viss grupp kan bli diskriminerad eftersom andra tror 

att man då bär på just de stereotypa egenskaperna. Forskare menar att det som avgör hur man tilltalar nå-

gon är statusen (Hinton, 2003). När man definierar stereotyper som en social representation visas andra 

egenskaper. Forskare menar att sociala representationer på ett sätt är rationella. Dessa egenskaper beror 

inte på att människan förvränger eller har tänkt “fel” utan att det utvecklas genom kommunikationen 

inom en samhällsgrupp, vilket visar på gruppens sociala kunskap. (Hinton, 2003; Moscovici, 1997).  Man 

kan se att några stereotyper förknippas med olika genrer som gör att vi känner igen genom olika spår ex-

empelvis kroppshållning, kläder och sätt att tala. (Lindgren, 2009)  

 

Medierna i dagens samhälle kan både göra stereotyperna tydligare men också dölja dem. De stöter dock på 

problem om något förenklas så mycket att det tappar sammanhanget eller att det definierar en människa 

som en stereotyp istället för en individ. Anledningarna till varför medier använder sig av stereotyper är att 

det blir billigare, går fortare samt att det är bekvämt och enkelt. Det är också så att människor förstår ste-

reotyperna och därmed uppfattar budskapet tydligt. Stereotyper kan ge en känsla av trygghet i dagens 

samhälle, som präglas mycket av osäkerhet. Människan väljer om den vill känna igen sig i stereotypen eller 

ta avstånd. I många fall är det människoskildringarna som är stereotypa; individens åsikter och utmärkande 

egenskaper hamnar då i bakgrunden. I jämförelser mellan man och kvinna fokuserar man på egenskaper 

och kännetecken som kopplas samman med könet mer än med personen. En vanlig konstellation är män-

makt-aktivitet och kvinnor-sex-passivitet. (Jacobson et al., 2004) Medier anses fungera som en offentlig 

arena, vilken många människor har tillgång till. Den traditionella uppfattningen kring detta är att den of-

fentliga sfären är ett manligt område och den privata sfären är ett kvinnligt område. Pierre Bourdie tog 

fram något som kallas symboliskt våld som bland annat kan utövas genom kommunikation. Symboliskt 

våld görs genom en maktstrategi man använder för att ha kvar makten över dem man vill ha övertaget på. 

(Jarlbro, 2006) 

 

Genom att noggrant studera bilder och texter från reklamens och mediernas värld kan man tan-

kemässigt lägga exempel till exempel och på så sätt se ett mönster. Medierna hjälper till att skapa 

och återskapa könsroller genom att visa produkter och karaktärsdrag ihop med det ena eller det 

andra könet. Det blir då tydligt vilka så kallade stereotyper eller ikoner för kvinnlighet eller man-

lighet medierna presenterar (Edström, 1998, s. 23).   

 

Sherry B. Ortner anser att “kvinnor är underordnade män i samhällen av alla förekommande typer och 

med olika grad av komplexitet.” (Kulick, 2004, s.192). Enligt henne är anledningen till detta att kvinnor 

tenderar att identifieras med naturen; ett fenomen i sig som alltid blir nedvärderat av samtliga kulturer 

(Kulick, 2004). Davies menar att idén om att makten tillhör män brukar finnas “i centrum av idén om 

manlighet”. Då syns endast kvinnornas makt inom hemmets väggar eller när de agerar “biträden till män i 

den manliga sfären”. (Davies, 2003, s. 212) Simone de Beauvoir tar detta ett steg längre genom att påstå att 

“att vara kvinnlig är att visa sig kraftlös, ytlig, passiv och foglig” (Beauvior, 2002, s. 390). 

 

Författarna bakom boken “Allt är möjligt”, med en organisation som bär samma namn, delar med sig av 

sina observationer:  
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När allt är Möjligt bildades 1992 såg vi att många av mediebrusets bilder av män och kvinnor var 

långt ifrån verkligheten och ännu längre bort från de jämställdhetsmål som regering och riksdag 

har satt upp. Istället trädde bilden av Mannen fram: stark, kompetent, utåtriktad, chef eller politi-

ker, hjälte eller brottsling. Och Kvinnan: smal, vacker, inåtvänd, mor och maka, sexobjekt eller of-

fer. Samma stereotypa sätt att skildra män och kvinnor såg vi i alla delar av massmediebruset: på 

skivomslag, i såpoperor, i nyhetsrapporteringen, i tidningars söndagsbilagor och så småningom på 

internet. Ett mönster blev synligt. (Jacobson et al., 2004, s. 7-8) 

 

Connell (2003) förklarar att barn behandlas olika redan från födseln, beroende på om de är flickor eller 

pojkar. Därmed börjar genusspelet redan vid spädbarnsåldern, då det ena könet kläs i rosa och det andra i 

blåa toner. Förväntningarna på de barn som var iklädda blått var att de skulle vara “starkare och tuffare, 

mer krävande, aggressiva och energiska”(Connell, 2003, s. 103-104) än de barn som hade rosa kläder. De 

rosa barnen fick lära sig att vårda sitt utseende och vara artiga och snälla. “Kvinnor antas ha en uppsätt-

ning egenskaper och män en annan. Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslo-

samma, intuitiva och sexuellt lojala; män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och 

promiskuösa” (Connell, 2003, s. 58). Egenskaper som inte alls skiljer sig åt mot de som Edström (1998) 

fått fram. Det är på grund av dessa tankar som kvinnor under 1800-talet förbjöds att rösta och studera, då 

de sågs som varelser med lägre förnuft och sämre urskiljningsförmåga än männen. Trots att kvinnor nu 

fått dessa rättigheter, och att forskarresultat efter forskarresultat om “könsskillnader i helhet” bevisar att 

skillnaden inte existerar vare sig det gäller egenskaper hos flickor och pojkar eller män och kvinnor, anser 

Connell (2003) att den negativa synen på kvinnan gentemot den positiva synen på mannen fortfarande 

lever.  

 

Catrin Norrby talar om hur kvinnor och män tenderar att göra när de pratar med varandra. Kvinnor tycker 

om att skvallra, dela med sig av personliga berättelser och ta del av varandras bekymmer medan män gillar 

att skryta, förolämpa varandra och lösa sina dilemman genom komik. När kvinnor talar är de samarbets-

vänliga, låter varandra få tala till punkt, ger respons på att de hör vad den andre säger och samtalet upplevs 

icke-hierarkiskt samt dialogiskt. De vill vara jämlika, är artiga och använder en “indirekt stil”. När män 

talar konkurrerar de om ordet, ger inte så mycket respons utan väntar tills den andre talar klart innan den 

kommenterar och samtalet upplevs hierarkiskt samt monologiskt. De har fokus på status och använder en 

“mer direkt stil”. (Norrby, 1996) 

 

Etniska minoriteter, handikappade och gamla människor är exempel på grupper som idag växer sig stora 

trots att de i princip aldrig syns i svenska medier. Om de trots allt gör detta får deras roller stå för proble-

matik. Kvinnor från utlandet representeras till exempel som offer och män med ett annat hemland än Sve-

rige ses i stor utsträckning som förövare. Inte heller barn får lika stor uppmärksamhet som vuxna i medie-

innehåll, såvida de inte blivit offer för något. (Jacobson et al., 2004) 

 

6.3.1 Konkreta exempel 

Simon Lindgren har tagit fram stereotypen “Nörden”. Han börjar med att referera till spindelmannens 

karaktär: ”Peter Parker - hans uppsyn, hållning, kläder och glasögonbågar - symboliserar den i vår kultur 

välkända sociala typen “Nörden”.” Man kan säga att vi avkodar bilden i enlighet med kategorier som är 

kända för oss. “Glasögonbågarna, exempelvis, är egentligen bara streck på ett papper, men här antar de 

också en symbolisk betydelse genom att anspela på maktbalansen mellan två välbekanta stereotyper som 

återfinns i en rad populärkulturella representationer av ungdomar i skolmiljö.” (Lindgren, 2009, s. 58) Så 

här väljer Jacobson et al. (2004) att beskriva en liknande stereotyp, “Tönten”.  



 

9 

 

 

Tönten med anor i 50-talets radioföljetong om toffelhjälten Lille Fridolf är en manlig stereotyp 

som överlever och förnyas. Stig Helmer Olsson i filmen Sällskapsresan från 1980 är ett exempel. 

Klantiga pappan, som bland annat kunde ses i julkalendern Håkan Bråkan 2003, är en nyare vari-

ant. Han opererar på traditionella kvinnodomäner, men det är med stort besvär han klarar av an-

svaret för barn och hushållsarbete. (Jacobson et al., 2004, s. 32) 

 

Medieforskaren Gunilla Muhr och hennes författarvänner har tagit fram ett antal stereotyper som de hittat 

genom att analysera reklam. “Projektören” innefattar en affärsman och familjeförsörjare med slipsen knu-

ten och kavajen över skjortan. Han är en aktiv man “i sina bästa år” som vet hur han ska bete sig i såväl 

politiska som finansiella situationer men familjen blir ofta lidande eftersom han jämt är på språng. Hans 

självförtroende är utomordentligt och hans bild av världen är “något man tar i besittning”, vare sig det 

gäller arbetet, ekonomi, ära och prestige eller kvinnor. I hans hängivna strävan efter att nå sina egna mål 

och göra det som behövs inom karriären kan han ofta upplevas som hänsynslös. En annan stereotyp är 

“Lilla hjärtat” som representerar “Den sanna vännen”. Målsättningen för henne är att alltid prioritera sina 

relationer först och hon tycker därför väldigt mycket om samarbete och gemensamma aktiviteter. Hon är 

social och aldrig sen att hjälpa till om någon har problem. “Man kan säga att hon är en diplomat i mini-

format” (Edström, 1998, s. 27) och försöker alltid se till att rättvisa skapas. (Edström, 1998) 

 

När vuxna förekommer i program anpassade för barn har de i majoriteten av fallen en roll som förlöjligar 

dem själva. Vita män blir framställda som “prydliga yrkesmän eller tråkiga föräldrar” och vita kvinnor får 

ofta vara ansiktet utåt för mammor med låg intelligens. “De vuxna framställs som töntar. De är ständiga 

förlorare som fåfängt försöker undanhålla barnen livets njutningar…” (Edström, 1998, s. 31) 

 

Lemish berättar att de huvudsakliga hjältarna i de flesta barnprogram är av manligt kön. Även illusionära 

karaktärer, som inte presenteras med något särskilt kön, som djur t.ex ses generellt sett som män så länge 

de inte sexifieras genom sitt utseende. Detta kan visas genom hårband, långa ögonfransar, färgade läppar, 

smala midjor, långa ben, korta kjolar samt klackskor och ger då varelserna feminina drag som gör att de 

betraktas som av kvinnligt kön. I medie-innehåll för barn tenderar de kvinnliga karaktärerna att vara någon 

som behöver bli räddad eller utgör bakgrunden till ett äventyr. De blir dessutom definierade efter vad de 

betyder för hjältarna. Tjejer har en tendens att vara väldigt smala, två gånger så smala som pojkar som i sin 

tur är dubbelt så överviktiga. Det märks speciellt i program som är animerade och som sänds över hela 

jordklotet. Under en analys av 102 animerade tjejer och unga kvinnor framkom det att i princip två av tre 

unga tjejer har extremt orealistiska figurer. De är onaturligt smala, har getingmidja och långa ben. Men det 

som är mest anslående är att dessa modeller till och med får den kritikerrosade barbiedockan att se ut att 

ha för mycket kurvor och kroppsfett. (Lemish, 2010) 

 

Margareta Rönnberg har analyserat barnprogram och tagit fram några typiska feminina roller som hon har 

sett är populära. Bland dessa har vi “Modern”. Det är en kvinna man kan lita på, som visar omtänksamhet 

mot alla i sin omgivning och aldrig är sen med en hjälpande hand. Hon är den som håller ihop familjen, 

hemmet och närmiljön. Andra först är hennes motto och det märks i alla uppoffringar hon gör. Utan kla-

gomål släpper hon fram andra och tar ett steg tillbaka, speciellt för sina barns lycka och säkerhet. Hon ser 

till att familjen har mat på bordet, ansvarar för ekonomin och försöker skydda de hon håller kär från pro-

blem och faror. Vi har också “Den självständiga (yrkes)kvinnan”. Hon kommer gärna med nya idéer, är 

intelligent och tar ansvar. Hennes ord tenderar att vara ironiska och hon upplevs som skarpsynt. Vi ser 

henne oftast i rörelse. Hon presenteras som en kvinna med både en lönsam karriär och ett eget liv vid si-

dan av där hon genomför det mesta på egen hand. Samtidigt tilltalar hon män utan större ansträngning 

och har många vänner runt omkring sig. “Den fogliga flickan” är även vanlig att se i barnprogram när hon 



 

10 

 

försöker anpassa sig efter omgivningen och vill lyda de som uppträder med auktoritet. Hon är tacksam 

över de rutiner och regler som finns så att hon inte råkar göra några dumheter. Hon ställer upp för andra 

och är omtyckt men kan ibland uppfattas som ängslig eller maktlös. Att förutspå hennes handlingar och 

reaktioner är relativt enkelt. Det är en attraktiv artig flicka med “ett hjärta av guld” och ett leende på läp-

parna. “Hönshjärnan” eller “Huskorset” är ännu en kvinnlig stereotyp Rönnberg tagit fram. Det är en 

kvinna som upplevs tjatig utan särskilt mycket koll på sig själv och sin omgivning. Hon visas nästan aldrig 

självständig utan behöver hjälp av någon av det andra könet, som tillrättavisar och räddar henne, trots att 

hon ofta sätter honom i fara och skäller ut honom. (Rönnberg, 1997) 

 

Rönnberg har också funnit allmänna typiska maskulina roller. Däribland finns “Den hemlige Fanto-

men/räddaren”. Han syns inte i så stor utsträckning men lyckas ändå alltid vara där problem finns för att 

lösa dem. Han arbetar ensam men riskerar livet för andras skull, trots att han har ett “vanligt liv” vid sidan 

av. Hans generositet är påtaglig och istället för att bruka våld använder han sig av sin kapacitet, intellektua-

litet och sina erfarenheter. Offentligt underskattas han men i det fördolda gör han människor imponerade. 

Vi har också “Vännen/hjälparen”. Han påminner om “Den hemlige Fantomen/räddaren” men agerar i 

vardagens bekymmer snarare än i livsfarliga situationer. Det är en pålitlig man som alltid finns där med en 

tröstande hand och vill såväl skratta som gråta med de han har i sin gemenskap. Han besitter en hjälpsam 

inställning och har inget emot samarbete. Han stärker hellre sina vänskapsrelationer än sin egen framställ-

ning och önskar att alla ska medverka för att skapa en bättre värld. Hon har även kommit fram till att 

“Vitmakaren” är en vanlig företeelse i barnprogram. Den representeras av en snabbtänkt och praktisk man 

som insiktsfullt besegrar sina personliga dilemman med svar på tal, skicklighet och finurlighet. Hans hjärna 

kompenserar bristen på muskler och hans främsta vapen är hans humor. Han kritiserar inte några makt-

ordningar utan anpassar sig till de förhållanden som gäller. Slutligen har Rönnberg tagit fram stereotypen 

“Den nyfikne spejaren”. Det är en pojke som är nyfiken på de vuxnas värld och även hur tjejer beter sig 

men föredrar att inspektera detta gömd på avstånd. Han är rastlös med mycket spring i benen och försö-

ker visa sig självständig trots att han är för rädd för att ta steget ut till det okända; därför stannar han oftast 

vid trygga miljöer. Han vill inte ses som ett småbarn men inte heller ta ansvar och tenderar att föredra ge-

menskap med andra än att vara själv. (Rönnberg, 1997) 

 

6.4 Poststrukturalistiska teorier & intersektionalitet 

Poststrukturalistisk teori tar avstånd ifrån föreställningen om att män och kvinnor har olika egenskaper 

från födseln. Den menar att könsorganen inte “behöver kopplas ihop med feminina eller maskulina sub-

jektiviteter om vi inte skapar dem på det viset” (Davies, 2003, s. 26). Istället anser den att barn kommer att 

få både feminina och maskulina positioner så länge den lever i en miljö där detta är accepterat. Individen 

ska ses som någon med möjligheter istället för att den begränsas av sitt kön. Alla ska få göra det de vill och 

är passionerade över, oavsett om de är män eller kvinnor och inget ska betraktas som något manligt eller 

kvinnligt. (Davies, 2003) 

 

Forskaren Senta Trömel Plötz menar att istället för att fokusera på den manliga och kvinnliga relationen 

kan textens strategier relateras till statushierarki och dominans. Intersektionalitet har nyligen introducerats 

i Sverige men har en lång historia i andra länder och är ett alternativ till den genusvetenskap som idag kon-

struerar kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som man kan se. Det grundar sig på föreställningar om 

klasstillhörighet, ras och nationella gränser. Det är ett teoretiskt perspektiv som tvingar mottagaren att se 

på verkligheten på ett nytt sätt och ifrågasätter den sociala ordningen som man lever i. Intersektionalitet 

tar ställning till hur makt och ojämlikhet ses i situationer om vithet, könstillhörighet, heterosexualitet, 

klasstillhörighet och manlighet med mera genom att det är ett ständigt skapande av markörer; som gör 

skillnader mellan vi och dem genom sociala koder. En analys som kan “förhålla sig till förtryckets simul-
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tana verkan” (de los Reyes & Mulinari, 2007, s.11) samtidigt som de understryker att “vi inte ser maktens 

konstruktion inom ramen för ett slutet, fördefinierat system. Vi ser istället att den artikuleras i ojämlika 

materiella villkor, språkliga konstruktioner, vardagshandlingar och ideologiska fundament som varierar 

historiskt och rumsligt.” (de los Reyes & Mulinari, 2007, s.11) De menar att det inte finns “sociala posit-

ioner (eller identiteter) som inte konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska assymmetrier.” (de los 

Reyes & Mulinari, 2007, s.18) De tar även upp sex härskartekniker skapade för att hålla någon på plats: 

”osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och 

skam och objektifiering.” (Jacobson et al., 2004, s. 70-71) 

 

6.5 Genus 

Centrala termer inom genusforskningen är kön och genus. Förenklat innebär begreppet genus det sociala 

könet, den kulturella skillnaden, vilket betyder att könsindelningen man respektive kvinna är sociala kon-

struktioner. Begreppet kön syftar på det biologiska könet. Det var antropologen Gayle Rubin som grun-

dade dessa två begrepp. (Jarlbro, 2006) ”Kön får mening och innebörd så länge vi i tal och handling uppe-

håller oss vid att kvinnligt och manligt är något som måste vara varandras motsatser.” (Fagrell, 2000, s. 20-

21) Redan på 1940-talet formulerade den franska filosofen Simone de Beauvoir orden “Man föds inte till 

kvinna, man blir det” (Fagerström & Nilsson, 2008, s. 7), vilket poängterar att könstillhörighet är något 

som människor blir formade till. (Fagerström & Nilsson, 2008) 

 

Davies (2003) menar att människan inte föds med egenskaperna maskulinitet och femininitet men att de 

finns inbyggda i strukturen för vårt samhälle, vilket gör att det är en förutsättning för tillvaron och resulta-

tet för hur människan lever sitt liv. Alla barn och vuxna är en del av ett samhälle som bekräftar det masku-

lina som visar på dominans, makt och herravälde. När vi generaliserar maskulinitet ser vi alla män som 

överlägsna kvinnor vid samtal kring styrka och makt. Vi förstärker också uppfattningen att motsatsen till 

män är kvinnor. (Davies, 2003) Connell (2003) har konstaterat att det finns svårigheter med att kunna 

bryta och ta bor de genusmönster man växt upp med.  

 

6.6 Medievanor och påverkan 

Eftersom vi har en normativ frågeställning är det viktigt för oss att ta fram information för i vilken ut-

sträckning barn riskerar att påverkas av media och framför allt det de ser på tv. Därför har vi även valt att 

ta del av nedstående teorier: 

 

Gunilla Muhr har tagit fram statistik kring svenskens medievanor. Hon menar att en vanlig svensk med-

borgare i allmänhet konsumerar medier under “fem timmar och femtio minuter om dagen”. Ungdomarna 

är de som ägnar mest tid åt medier medan barn mellan nio och fjorton år ungefär lägger fyra timmar på 

mediekonsumtion. Barnbarometern från 1995-1996 har räknat ut att tv och video står för ungefär 50 pro-

cent av de medier som dessa åldersgrupper konsumerar. Julkalendern 2010 hade i genomsnitt 1. 578. 000 

tittare per dag. (Expressen, 2011) Bland barn mellan tre och åtta års ålder är tv en ännu större majoritet, 

“upp till 76 procent” av den åldersgruppen ser på tv varje dag. (Edström, 1998) Erik Fichtelius berättar att 

också han upptäckt ett starkt beroende av just tv, även hos en yngre publik. (Fichtelius, 1997) 

 

I Sverige konsumerar en person ungefär sex timmar medier om dagen, därför är det inte oväntat att medi-

erna har ett stort inflytande på människan. Medier påverkar människans värderingar och uppfattningar om 

världen och samhället. Forskare anser att frågan om hur exempelvis män och kvinnor skildras i medier är 

mycket central, eftersom vi troligen påverkas av de värderingar som visas och hur olika saker skildras. (Fa-

gerström & Nilsson, 2008) 
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Forskare är enade om att massmediernas makt är indirekt. Genom medierna visas olika speglar man kan 

känna igen sig i. Medierna bestämmer inte vad vi ska tänka utan mer vad vi ska tänka på. Man kan påstå 

att medierna till en viss grad bekräftar de uppfattningar som finns i samhället. Det utgår ifrån att männi-

skan är överens med andra om många saker, exempelvis att det är bra att ha ett jobb och att män inte ska 

ha läppstift. (Jacobson et al., 2004) Det är viktigt att man undersöker vad som sägs i olika populärkultu-

rella texter - och hur det sägs – då det som visas om världen får reella sociala konsekvenser genom männi-

skans sätt att agera och tänka. (Lindgren, 2009) Medier är faktorer som hjälper människan definiera sin 

omgivning och vem man är. De visar världen utifrån olika vinklar genom bild, ljud och skrift. (Gripsrud, 

2000) 

7 Metod 

Vår metod är en kvalitativ textanalys där vi kritiskt tolkat, ur ett semiotiskt och hermeneutistiskt perspek-

tiv, 24 avsnitt av julkalendern Hotell Gyllene Knorren från SVT. Detta gjordes genom en idékritisk analys 

då vi tog reda på hur texten behandlade förutbestämda normer och ideal, för att få med hur karaktärerna 

formade verkligheten samt hur makten förhöll sig mellan olika parter. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012) Kritiskt menas att man ska kunna skilja på saker i jämförelse med varandra och en för-

utsättning för att vi skulle kunna se dessa koder var att vi hade en distans till materialet. (Gripsrud, 2000) 

 

7.1 Urval 

Istället för att se 24 avsnitt från skilda julkalendrar inriktade vi oss på en enda, vilket skapade en bättre 

helhetskänsla och övergripande förståelse samt gjorde att vi kunde se karaktärernas utvecklingar. Vi foku-

serade på 2010 års julkalender då den är modern och skapad i vår samtid, samtidigt som historien utspe-

lade sig nära vår tid; till skillnad från de två senast sända kalendrarna. Hotell Gyllene Knorren hade inte 

heller fått lika mycket kritik som de två senaste och därmed var det särskilt intressant att undersöka den; 

då detta inte gjorts tidigare. Vi fann samtliga avsnitt från 2010 års julkalender via videotjänsten Youtube. 

 

Hotell Gyllene Knorren är ett populärkulturellt material eftersom det överensstämmer med de krav som 

finns för populärkultur. Det är kommersiellt, det är lättillgängligt, det är inte intellektuellt krävande och det 

är folkligt. Varför vi analyserade en produkt inom populärkultur var för att populärkulturens innehåll syf-

tar till hur det i varje kultur finns “grundläggande och återkommande språkliga mönster - berättelser - som 

styrs av underliggande regler, och som kommer till uttryck i kulturens texter. Forskarens uppgift är att 

blottlägga dessa regelsystem” (Lindgren, 2009, s. 88). Vi valde en julkalender istället för ett slumpmässigt 

barnprogram eftersom dessa är svenskproducerade, traditionsmässiga, sända av en public service-kanal 

och har väldigt höga tittarsiffror. Som tidigare nämnts sågs “Hotell Gyllene knorren” av 1. 578. 000 tittare 

per dag, (Expressen, 2011) vilket är en av anledningarna till varför vi valde just detta program.  

 

7.2 Metodval 

Vi använde en kvalitativ metod så att vi kunde se helheten i texten. Begreppet text syftar inte bara på text i 

form av bokstäver utan även uttryck som ljud och bild, vilka har en betydelse och som kan ”läsas”.  “Att 

arbeta kvalitativt går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår.” samt att “Det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas 

vara något mer än summan av delarna. (de detaljerade analysenheterna)” (Esaiasson et al., 2012, s. 210). 
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Vi valde att själva undersöka julkalenderns innehåll istället för att låta tittarna komma till tals, då julkalen-

dern vänder sig till en sådan ung publik. Enligt Dalen (2007) är det problematiskt att ha barn som infor-

manter. Vi tror att det bland annat beror på att barn i låga åldrar inte är särskilt medvetna om hur mycket 

de tittar på barnprogram, och tolkar innehållet, som de säger sig vara. Därför valde vi bort detta alternativ, 

för att höja reliabiliteten. 

 

Vi intog ett semiotiskt perspektiv, läran om tecken och deras funktioner, eftersom det tar upp fenomen 

som kan relateras till en specifik idé eller föreställning. Det gör oss också medvetna om att kommunikat-

ion i kodad form är polysemisk och därmed kan texten tolkas på mer än bara ett sätt. Grundaren till teck-

enlära var lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) från Schweiz. Han döpte den sedan till semiologi 

eftersom den främst fokuserade på tal och språk – det kommunikativa. Saussure argumenterade för att det 

är ”skillnaderna som konstituerar betydelsen”(Gripsrud, 2000, s, 144-145) Den term som oftast används 

idag när man pratar om teckenlära är semiotik. Den amerikanska filosofen, fysikern och matematikern 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) grundade det uttrycket. Han delade somliga tankar med Saussure men 

utgick inte ifrån ”det verbala språket”. Han menade istället att ”Allt är tecken – i den mån som det betyder 

något för oss. Ett tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon” (Gripsrud, 2000, 

s. 146-147). Med andra ord ska vi se tecken som ”betydelsebärande element” (Kjørup, 2004, s. 33). En 

fråga vi exempelvis kan ställa oss är: Vad säger det oss om någon klär sig, pratar eller äter på ett visst sätt? 

(Kjørup, 2004) 

 

Vi valde även ett hermeneutistiskt utgångläge då “... hela hermeneutiken handlar ju om tolkning av en-

skilda kommunikativa teckenkomplex, såsom dikter, lagtexter och spelfilm” (Kjørup, 2004, s. 11) och 

forskare menar att vi påverkas av våra egna erfarenheter och tankar när vi tolkar andras verkligheter. Vi 

kommer alltid att ha enskilda perspektiv att se saker utifrån som gör att vi inte kan ”ställa oss utanför oss 

själva” (Ödman, 2007, s.14) när vi tolkar julkalenderns budskap. Gripsrud (2000) poängterar att våra för-

förståelser och fördomar hjälper oss att förstå texter, dess kontexter och händelseförlopp; därmed kan de 

vara positiva. Vi tror att vår medvetenhet kring detta hjälpte oss att distansera oss till materialet och se 

utifrån olika synvinklar i vår strävan att uppnå ett så generellt resultat som möjligt. Vårt mål var att det 

som vårt material behandlade ska kunna överföras till de samhällsnormer och värderingar som finns idag.   

 

7.3 Genomförande 

Julkalenderns innehåll analyserades utifrån karaktärernas huvuddrag och utseende. Det skedde genom att 

vi granskade relationer, jämförde med stereotyper och myter utifrån tidigare forskningsteorier samt upp-

märksammade de manliga och kvinnliga budskapen. Familjen som låg i vårt huvudsakliga fokus bestod av 

en mamma, en pappa, en dotter och en son. Givetvis analyserade vi även övriga karaktärer i deras omgiv-

ning men för att vi skulle få en avgränsning valde vi att endast se över de som är med i minst två avsnitt av 

julkalendern och som var med i bärandet framåt av historien. Vi valde att nämna karaktärerna vid samma 

namn som de själva eller andra refererar dem till. Detta gjorde till exempel att vi kallar de utbrända försko-

lelärarna för ”dagislärare” eftersom det var den rätta benämningen då julkalendern skapades. Material sam-

lades in genom frågeställningar som exempelvis ”Vilken huvudsaklig roll har karaktären, i sin familj samt 

omgivning, i julkalendern?” och ”Hur ser karaktären ut?” För att ta del av samtliga forskningskriterier som 

vi arbetade med under insamlingen av materialet, se bilaga 11.1.  Förutom dessa aspekter strävade vi också 

efter att ha en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Vi såg till att vi höll oss till våra utgångspunkter 

och frågeställningar, för att allt skulle kunna knytas samman till huvudfrågan; för att kunna skapa en bra 

trovärdighet och slippa känslan av att vår undersökning är rörig. Vi byggde våra frågeställningar utifrån 

välkända forskningsteorier för att hålla en hög kvalité. (Esaiasson et al., 2012) Vi analyserade vårt material, 

metod och resultat eftersom vi ville vara säkra på att vi hade mätt det vi hade som mål att mäta, vilket ger 

http://forskning.ruc.dk/site/person/sk
http://forskning.ruc.dk/site/person/sk
http://forskning.ruc.dk/site/person/sk
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hög validitet. Men också att allting håller en hög kvalité för att det ska vara giltigt och därmed kunna be-

kräftas, vilket innefattar en hög reliabilitet. (Esaiasson et al.. 2012)  

 

Arbetet utformades genom att vi startade med att läsa in oss på tidigare forskning och teorier. Utifrån det 

delade vi in julkalendern i olika teman: karaktärer och relationer. Karaktärerna blev indelade i utseende, 

kläder, huvudsakliga egenskaper och åsikter samt agerande och uppträdande i vardagslivet eller när pro-

blem uppstod. Relationerna innefattade hur karaktärerna uppfattades av varandra, hur de bemötte 

varandra, deras maktförhållanden till varandra samt relationen mellan julkalendern och dennes publik. Hur 

karaktärerna förändrades under avsnittens gång var också något vi fokuserade på men vi valde att endast 

skriva om förändringen hos de karaktärer som visade störst eller mest konkret utveckling i julkalendern. 

Som agenter antecknade vi sedan efter dessa teman när vi tittade på avsnitten. Vi hade ett papper för varje 

tema för att kunna sammanställa ett resultat. Vi såg på avsnitten ett flertal gånger och behövde ständigt 

pausa för att få med det viktigaste. De olika teorierna använde vi oss av då vi granskade det insamlade 

materialet. 
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8 Resultat & Analys 

8.1 Handling 

Hotell Gyllene Knorren handlar om familjen Rantanen. Mamma Ritva, pappa Roger, dottern Isadora och 

sonen Ingo som flyttar från stadslivet i Stockholm till landet i Östra glesbygden för att driva ett hotell. Allt 

verkar bra och Roger ringer till tidningen för att de ska komma och skriva om hur fint de har det men när 

artikeln väl ska skrivas blir det inte som familjen hade tänkt sig. Snart hopar sig problemen över dem: den 

enda affären i närheten stänger ner eftersom ingen längre kör förbi området sedan en ny motorväg byggts, 

grisen Pyret skrämmer bort de enda gästerna som dyker upp, den lilla mängd mat familjen får tag på för-

svinner från hotellet och kommunen planerar att bygga en soptipp på området. Som om detta inte vore 

nog har även de före detta hotellägarna Amelia och Henning Grossman byggt ett nytt och modernt hotell 

vid den nya motorvägen. Men när det ser som mörkast ut vänder det och drömmar går i uppfyllelse på 

Hotell Gyllene Orren, som hotellet egentligen heter. 

 

8.2 Vinjett 

Varje avsnitt börjar med en vinjett, som i sin tur startar med att visa en blommig tapet till snabb musik 

och skapar en igenkännande faktor. Sedan övergår tapeten till en korridor med sex dörrar och familjen 

presenteras. Först kommer Isadora och Ingo; de springer till varsin dörr som är närmast kameran. Efter 

dem kommer föräldrarna gående genom korridoren, rakryggade och stolta. Karaktärerna växlar mellan att 

de går in och kommer ut genom olika dörrar, vilket ger en labyrint-känsla, samt gör olika saker under ti-

den. Pappan dammsuger till exempel i ultra-rapid, barnen jagar varandra, mamman drar en vagn genom 

korridoren och föräldrarna kommer utdansandes. Här kan man se hur föräldrarna ansvarar för hushållsar-

betet medan barnen leker. Till sist kommer Ingo med en papperspåse över huvudet, med hål för ögonen. I 

avslutningsscenen går han in i samma dörr som Roger och Ritva senast gick in i men Isadora är kvar 

bakom en annan, vilket gör att det upplevs som att hela familjen är samlade utom Isadora. Barnen är till-

sammans nästan hela tiden. Ingo kommer själv en gång, men framställs snarare förlöjligad än som någon 

med auktoritet. Isadora förekommer alltid tillsammans med andra karaktärer – detta kan ses som att Isa-

dora är mindre självständig och att hon främst representeras utifrån sin relation till andra. Föräldrarna är 

både tillsammans och en och en, vilket upplevs som att de är personer som är starka i sig själva och att de 

har en god relation mellan varandra.  

Men efter att ha sett samtliga avsnitt av julkalendern har vi sett att även om Isadora först inte upplevs som 

självständig, när hon är med vännerna Carro och Hanna, får hon tid att utvecklas och hitta sig själv under 

sin tid på Hotell Gyllene Orren. När det gäller Roger får vi snarare fått intrycket att vinjetten gav oss fel 

föreställning; pappan är inte alls är självsäker utan väldigt beroende av andra. 

 

8.3 Karaktärer & relationer 

Ritva Rantanen är mamman i familjen. Första gången man möter henne arbetar hon som kökschef på 

en finlandsbåt. Den kvinnliga berättarrösten poängterar att Ritva är bra på att laga mat. Hon har blont hår 

och är iklädd en uniform. Den består av en blå skjorta, blå kjol, blå kavaj med gula detaljer, blågul slips 

och blåa strumpbyxor. Hennes hår är uppsatt med en rosett och hon bär svarta klackskor. Hon är hårt 

sminkad – med tjock kajal, mascara, ögonskugga, lila läppstift - och bär ett rosa nagellack. I vissa situat-

ioner kan det upplevas som för mycket men det ger ett starkt uttryck, vilket hon står för: att vara stark och 

tydlig. Ritva bryter på finska och håller hårt på sin finska nationalitet. Hon har vid flertalet tillfällen svårt 

för det svenska språket. Hon utbrister till exempel ”under min döda kropp” då hon syftar på “över min 
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döda kropp”. För att förklara saker för Ingo och Roger tar Ritva det lugnt och är mycket tydlig så att de 

verkligen ska förstå och lyssna på det hon säger utan att börja tänka på annat. 

 

Ritvas effektiva agerande & rättvisa bemötande 

När Ritva får frågor har hon konkreta och argumenterande svar, vilket gör att hon upplevs som en person 

som vet vad hon vill och står för det. Det gör i många fall att hon får över Roger på sin sida vid diskuss-

ioner. Ritva är produktiv och har mycket att göra eftersom hon är tilldelad flera arbeten på färjan, dock 

gör hon dem trots att hon egentligen inte vill. Hon ställer upp på allt som den manliga chefen vill att hon 

ska göra. På ett mycket konkret och humoristiskt sätt ser man att hon har händerna fulla, då hon till ex-

empel ansvarar för bingon på färjan och spelar dragspel. Hon säger upp sig från sitt arbete på färjan när 

hon med en snabb handrörelse berättar för Roger att hon vill “hur långt bort som helst” därifrån, samti-

digt som hon dirigerar trafiken. Gesten gör att två bilar krockar och att bilisterna säger att hon inte hör 

hemma där men hon vänder förolämpningen till något positivt genom att instämma. Hon lämnar båten 

och slänger det headset och den gula reflexväst hon haft på sig. När familjen Rantanen kommit till hotellet 

och fått reda på hur situationen ser ut, gällande motorvägen samt Grossman Hotell, ångrar Roger att han 

köpt det. Men Ritva poängterar att hans idé var bra och menar att de inte kan ge upp, samt ger intrycket 

att vara envis. I andra situationer är Ritva skeptisk och ifrågasättande gällande Rogers resonemang, exem-

pelvis i avsnitt fyra när de upptäcker att de har en tjuv på hotellet och befarar råttor. Roger tycker ändå att 

tidningen ska komma så Ritva förklarar att de behöver ta hand om situationen först. Hon upplevs något 

elak och dumförklarande när hon tillrättavisar Roger; vid ett tillfälle då de pratar om vad det innebär att 

vara normal säger hon rakt ut att det är tvärtom mot hur Roger är och när han skrämmer bort gästerna 

slår Ritva honom i huvudet med en stekpanna. Men hon är noga med att berömma honom då han gör 

något bra vilket gör att hennes beteende ändå är konsekvent och rättvist. Detta syns i avsnitt tio när Roger 

fått pengar genom att sälja en dammsugare till Jönsson, och Ritva säger: ”Ibland är du riktigt bra”. Hon 

visar tålamod när hon låter Roger, till en viss grad, göra fel. När han håller upp fel antal fingrar, i förhål-

lande till siffran han säger, rättar hon inte honom men hennes kroppsspråk visar att hon reagerar på att 

det är fel. 

 

Vid problematiska situationer 

När Ritva får reda på att Roger tackat nej till de gäster som inte får plats på Grossman Hotell blir hon irri-

terad. Hon ringer tillbaka och säger att de absolut är välkomna, eftersom hotellet måste få gäster för att 

överleva. När hon inte kan erbjuda det bästa blir hon ledsen över att hon inte räcker till. Ritva ser realist-

iska lösningar i många problematiska situationer, där andra ser omöjligheter. Hon gör allt för att hon ska 

få det hon vill, vilket man bland annat ser då hon anordnar ett luciatåg för att komma in i Rolfs och Ru-

dolfs rum. Hon försöker effektivisera arkeologernas långsamma grävande när hon fått reda på skatten. Till 

slut smyger hon och Roger ut till tältet för att ta saken i egna händer. Det gör att man ser att hon inte kan 

vänta på att saker ska hända utan är driftig och agerar. 

 

En underlägsen och överlägsen maktposition 

De får reda på problemet med soptippen och Ritva visar tydligt att hon inte vill att hotellet ska förknippas 

med det. Varje gång hon hör om sopor på sin radio grimaserar hon och till slut slår hon till den så hårt att 

den tystnar. När gäster kommer har hon ett trevligt bemötande trots kaos i bakgrunden, är väldigt mån 

om att de ska trivas och vill därför att familjen ska anpassa sig efter deras önskemål. Det blir tydligt i av-

snitt nio när de utbrända dagislärarna är på hotellet och hon kräver att alla i familjen ska vara tysta genom 

att tvinga dem gå i tofflor samt förbjuda vissa lekar. Men när hon arbetar för att göra alla nöjda misslyckas 

hon då hon exempelvis smäller en ballong. Till slut har hon svårt att anpassa sig längre och säger till de 

övriga i familjen vad hon egentligen tycker, att de utbrända dagislärarna är ”nervvrak”. Ritva har stor re-

spekt för myndigheter. Hon försöker att anpassa sig till den brunhåriga kvinnan från banken, som är klädd 
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i en blå kappa med en lila sjal hängandes över axeln, vilket visar på att denna kvinna har en överliggande 

roll. När Pyret äter upp det ena kontraktet som de skrivit på för att sälja hotellet blir Ritva glad, eftersom 

hon och resten av familjen inte vill flytta därifrån, men hon är ändå ärlig och tar fram det andra kontraktet 

när kvinnan från kommunen frågar efter det. Hon är överlägsen Roger och Ingo samt under vissa tillfällen 

också Isadora.  

 

Utseendet genom julkalenderns gång 

Ritva har alltid på sig klänning, ibland är den lila med blommor på och ibland är den orange. Hon har 

högklackade skor och röda, lila eller blå, strumpbyxor. Hon visar att hon är mån om sitt utseende eftersom 

hon alltid är väl sminkad samt har en välarbetad håruppsättning, då hon sover med papiljotter. 

 

Roger Rantanen är pappan i familjen. Han älskar att vara en dammsugarförsäljare. Han har brunt hår, 

glasögon och är iklädd en orange polo, blå tröja, brun kavaj och rosa byxor. När vi möter Roger för första 

gången sitter han i sin bil tittandes på en bild av honom och hans chef Rasmus, från när Roger utsågs till 

årets stjärnsäljare på glesbygden. Det märks att han saknar den tiden då han var nummer ett. När han ska 

ta sin väska och dammsugare, för att börja sälja, tappar han alla saker. Det ger bilden av att han är en 

osmidig karaktär. Berättarrösten informerar att han har fått ett nytt distrikt att sälja i, Stockholm. Han går 

och knackar dörr men det visar sig vara betydligt svårare att sälja här än på glesbygden. När han knackar 

dörr har han inte tålamod att vänta tills någon öppnar utan går snabbt vidare till nästa och när dörren väl 

öppnas och någon får syn på honom smälls dörren snabbt igen. Man ser att han blir besviken då det tar på 

hans positiva inställning och självförtroende att han inte får kontakt med sina potentiella kunder. Personen 

som fått Rogers tidigare försäljningsområde är Lennart. Roger försöker övertyga honom om att de ska 

byta men Lennart vill inte lyssna. Roger gör narr av sin chef under tiden han dammsuger en tavla med en 

bild av Rasmus. Chefen kliver dominant in när Roger spottar på bilden. Han naglar fast Roger med blick-

en utan ett ord. Roger får syn på en annons i tidningen som Rasmus håller i, om att ett hotell säljs “vrålbil-

ligt”. Han säger upp sig från jobbet för att istället bli hotellchef och där hemma berättar han för familjen 

med stor entusiasm om hotellet han precis köpt. Han ser sig alltså berättigad att ta beslut kring familjens 

ekonomi, utan att diskutera saken med familjemedlemmarna först, för att investera i något han tror på. 

Föräldrarna bestämmer att hela familjen ska flytta. 

 

Rogers impulsiva agerande & ängsliga bemötande 

Roger försöker vara fyndig genom att spela på ord och betydelser men oftast är det bara han själv som 

skrattar åt sina skämt. Han försöker att se saker optimistiskt och poängterar gärna att det Hotell Gyllene 

Orren erbjuder är väldigt bra, även om andra ser att det inte är det. Han har en tendens att förhärliga 

mycket av det han ser. Många gånger tänker Roger inte efter innan han gör saker och han har svårt för att 

vara tyst. Föreställningen om att han är klantig och tankspridd utvidgas ytterligare när han har knäppt sin 

tröja fel och sätter telefonen i mikron medan han försöker prata ur ett fiskpaket, som egentligen var det 

han skulle mikra. Ett annat exempel på att han är klantig är när han ska gömma brevet från banken i en 

låda, eftersom han tagit ett lån för att kunna köpa hotellet men inte vill att familjen ska få reda på detta, 

och tappar lådan. Trots att han agerar väldigt spontant har han själv än en gång tagit ansvar för familjens 

ekonomi. Dock innebär det för honom att stänga in räkningarna tills de kan betalas. När Ritva anklagar 

Roger för att ha gömt breven citerar han ordspråket “den som spar han har”. Roger använder sig av dåliga 

ursäkter för att komma ur pinsamma situationer istället för att ärligt berätta hur det ligger till eller söka 

efter en möjlig lösning. När han tycker att det blir för jobbigt tenderar han att skylla ifrån sig på andra. Ett 

exempel på detta är då Ritva och Roger kommer in i arkeologernas tält för att ställa dem till svars eftersom 

de tror att de planerar en soptipp, i avsnitt 15, men arkeologerna gräver efter en skatt. Han stammar fram 

orden, skrattar nervöst och känner sig dum. För att ta sig ur läget med äran i behåll skyller han på Ritva - 

att det var hon som hade sagt att de var soptippsgubbar. Han använder sig också av tekniken att säga nå-
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got roligt i en genant situation, så att de andra ska glömma det som just hände, för att han ska slippa ställas 

till svars. Ett exempel på detta är i avsnitt fyra när Ingo berättar för Ritva om alla dammsugare som Roger 

har undangömda i sitt förråd men Roger skojar till det och skyller på Ingos fantasier. Roger försöker att 

anpassa sig till sina gäster. Detta blir uppenbart när han ursinnigt står och skriker men genast ändrar sig 

och börjar tala i normalt tonläge då han får syn på dem. Han säger dessutom till de andra i familjen att 

“Nu kommer det gäster, se glada ut”. När Roger blir stressad och osäker höjer han rösten, gör hastiga rö-

relser samt står med fötterna utåt. Han blir snabbt arg när han inte får som han vill men blir väldigt glad 

då det visar sig att de kan bo kvar på hotellet. Hans beteende påminner om ett barns och hans självförtro-

ende lyser med sin frånvaro. 

 

Vid problematiska situationer 

Roger gör allt för att få reda på det han vill. För att avslöja vad Rolf och Rudolf gör klär han ut sig till en 

gran men Rolf och Rudolf, som ser honom, undviker att gå dit han står. Istället kommer en man förbi och 

kissar på honom. När mannen går höjer Roger näven och säger “gå på toaletten” men säger det så lågt att 

mannen inte hör. Roger försöker hålla de löften han har gett och han kommer ofta med idéer för att lyck-

as med detta. När han får höra om skatten börjar han genast prata om souvenirer de kan sälja. Dessa be-

rättar han om för bankkvinnan, för att få en möjlighet att betala tillbaka lånet senare. När Roger får reda 

på att Grossmans byggt ett hotell bredvid motorvägen och att det genererar i att inga kunder kommer till 

hans hotell blir han ledsen. Men han får idén att man inte behöver vara traktens bästa hotell utan det bil-

ligaste och gör då skyltar att sätta upp vid vägarna för att marknadsföra deras “julspecial”. Han blir ofta 

dumförklarad av de andra familjemedlemmarna då han har svårt att se saker logiskt. När Ritva ställer frå-

gor svarar Roger ibland endast genom kroppspråket. Roger visar tydligt sina känslor för omgivningen. 

Detta syns bland annat i avsnitt åtta när han i ren ilska eldar upp Grossmans broschyr med ett stort leende 

på läpparna. 

 

En underlägsen och överlägsen maktposition 

Roger har svårt att acceptera att Lennart skulle vara bättre än honom och stör sig på hans “självbelåtna 

flin”. Hans attityd till Lennart visar att han inte är intresserad av att höra vad Lennart säger samtidigt som 

han själv vill skryta om det han har. För att imponera på sin före detta kollega låtsas Roger att det ringer 

och överdriver om alla gäster de har. Han skryter om att han är sin egen chef och poängterar att Gross-

man Hotell är “vräkigt och opersonligt”. Men Lennart blir inte imponerad utan snarare förbryllad. När 

Lennart berättar hur han ser på situationen som Roger och hans familj befinner sig i får Roger upp ögo-

nen för hur illa det faktiskt är. Roger är feg eftersom han inte tar ansvar. Det märks exempelvis i avsnitt 

elva när de tror att det är ett spöke i rum 13 och Roger inte vågar gå in medan Ritva gör det med bestämda 

steg. När Ingo säger att han vill ha ett djur visar Roger att han inte tycker om dem genom att skaka och 

grimasera men när Pyret räddar hotellet låter han henne bo hos dem. Roger är väldigt känslostyrd, detta 

framkommer i avsnitt fem när han och Ingo är hos Jönsson för att få mat till julbordet. Det slutar med att 

Roger svimmar efter att Jönsson enbart nämnt ordet “slakta”. När familjen ska handla föreslår Roger att 

de kan gå till butiken istället för att ta bilen; dock visar han sig ha dåligt lokalsinne och går “vilse” precis 

bakom hotellet, vilket visar att han inte har lika bra koll på situationen som han tror. När han ska bära 

tunga matkassar försöker han vara macho, spottar på händerna eller pussar på sina armmuskler för att se-

dan ta ett självbelåtet tag i påsarna; som alltid visar sig vara tyngre än han trodde. På grund av att han har 

en underlägsen position försöker han visa sig överlägsen mot andra men är inte tillräckligt trovärdig för att 

någon ska ta honom på allvar. Att Roger behandlar Ingo som ett barn, som inte vet mycket och därför har 

svårt att göra rätt, framkommer. När de är i dammsugarförrådet i avsnitt tre har Roger svårt att ge sin son 

ansvar och när de ska städa menar han att det är bättre att Ingo tar en banan istället för att hjälpa till.  

   

 



 

19 

 

Utseendet genom julkalenderns gång 

Roger bär kläder som går i brunt och orange tillsammans med andra mer färgglada plagg. Han har bland 

annat på sig en orange polo, brun väst och gråa byxor. När Roger lagar mat och dammsuger har han på sig 

ett grönt förkläde. Ibland har han rosa byxor, en grön skjorta och en brun väst. När julen närmar sig är 

han iklädd en julväst med en tomte och renar på. Färgerna på Rogers kläder skär sig och hans hår står all-

tid åt olika håll. Det visar att Roger inte lägger energi på att fixa det eller på vilka kläder han har.  

 

Isadora Rantanen är dottern i familjen. När vi möter henne för första gången går hon tillsammans med 

sina två kompisar, Hanna och Carro. Isadora har en färgglad klänning och blont hår med slingor i regn-

bågsfärger. Håret är uppsatt med flera spännen i gröna, rosa och blåa toner. Hon har färgglatt smink, ör-

hängen, en rosa lurvig krage och en rosa sjal. Hon pratar i telefon med sin pappa och frågar om hon får 

sova över hos en kompis men då hon inte får det ringer hon till sin mamma istället. Hon argumenterar för 

sin sak och vet vad hon vill, vilket gör att hon uppfattas som envis och bestämd. Hennes attityd upplevs 

som rebellisk, eftersom hon vill styra och ställa för att skilja sig från mängden samt agera moget, så hon 

uppskattas vara tolv år. Föräldrarna tycker att hon ska ta ansvar för sin lillebror men hon anser att hon blir 

orättvist behandlad när de skäller ut henne efter att Ingo gjort något fel. Isadora poängterar för sina för-

äldrar att de bor i Stockholm där allt händer men att hon inte får göra något. Hon vill att hennes föräldrar 

ska låta henne göra sådant hon tycker är kul och våga tro på henne så att hon kan utvecklas som individ. 

När Roger presenterar sitt köp av hotellet visar Isadora en tråkig ton mot sin pappa, då hon är trött på 

honom och vill bo kvar i Stockholm. Hon ifrågasätter det han säger och argumenterar emot föräldrarnas 

beslut. När familjen kommer till hotellet går hon runt huset där hon möter Tony Grossman och blir gene-

rad; hon var inte var inte beredd på att möta en jämngammal attraktiv kille på hotellet. 

 

Isadoras hjälpsamma agerande & irritationsfulla bemötande 

Isadora är väldigt beroende av sin telefon då hon alltid bär den med sig och håller på med den. Det kan 

ses som att hon skulle vilja vara någon annanstans, med andra människor än familjen, men hon ställer 

ändå upp i de flesta situationer när familjemedlemmarna behöver hennes hjälp. I avsnitt två skrattar Isa-

dora först åt sina föräldrar, när hon ser Ritva ilsket jaga Roger, men kort därefter hjälper hon till genom att 

spela dragspel; så att Roger och Ritva kan dansa tango och därmed lösa konflikten. När Isadora hör för-

äldrarna diskutera om de ska sälja hotellet inser hon allvaret. Hon försöker vara hjälpsam genom att säga 

att hon inte behöver julklappar utan hellre stannar kvar på hotellet. Då föräldrarna ber om hjälp att förbe-

reda julbordet säger hon att hon och Tony kan fiska och baka, så kan Ingo fixa ägg, men baket leder mest 

till lek och skratt. Isadora tröttnar på att lyssna då Ritva pratar om sitt hemland; då vänder hon sig om och 

går eller utbrister “Ah, jag orkar inte höra om Finland hela tiden!”. Isadora anses klokare än sin mamma. I 

avsnitt tio frågar hon varför de aldrig får pasta när hon ser att det lagas kåldolmar. Ritva undrar då “Vad är 

det för fel på finsk mat?” varpå Isadora rättar henne med orden “Kåldolmar är faktiskt från Turkiet”. Isa-

dora berättar saker gestikulerandes för Ingo. Det gör hon främst för att hon ska få ut något av det själv 

eller för att skrämma upp honom, vilket tydliggörs när hon berättar för honom om spöket i rum 13 i av-

snitt nio. Hon präglas av att i vissa stunder vara dryg, ironisk och hånfull. Vid flertalet gånger tycker Isa-

dora att Ingo är pinsam och jobbig. Hon säger då bland annat till honom att han ska ”sluta vara så Ingo” 

eller hotar honom med att han måste hålla grisen borta om han “vill ha några julklappar alls”. En annan 

sak hon säger är att Ingo behöver vara snällare för att det ska komma gäster som vill stanna och för att 

tomten ska komma. Isadora bryr sig om sitt utseende. Det uppdagas i avsnitt sju då hon skriker “Varför 

finns det inget varmvatten? Jag fryser ju ihjäl”. Hon förklarar att hon måste tvätta håret eftersom det är 

hennes första dag i skolan. 
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Vid problematiska situationer 

Isadora blir bra vän med Tony Grossman och när Ritva frågar något om honom höjer Isadora rösten, vil-

ket visar att hon är intresserad. Det visar också att Isadora och Ritvas relation inte är på en nivå där dot-

tern känner att hon kan dela allt med sin mamma. Hon vill helst hålla sina känslor för sig själv, något som 

uppkommer i avsnitt 20 när Isadora suckar då ett par ska fira sin andra smekmånad på hotellet och Ritva 

slänger ur sig att det alltid är kul med två kärlekspar - och syftar på Isadora och Tony som det andra paret. 

Det blir även tydligt i avsnitt nio när Isadora och Tony håller varandras händer men släpper dem så fort 

Ingo kommer och frågar: “Vad gör du här? Är du kär i Isadora?”. Isadora höjer rösten mot Ingo, säger åt 

honom att vara tyst och försvinna samt förklarar för Tony att de snart ska lämna tillbaka Ingo “till troll-

familjen”. Isadora skäms för sin lillebror och vill inte förknippas med hans pinsamma beteende, därför 

låtsas hon att han inte är en del av hennes familj inför Tony. Ritva och Roger klagar gärna på Grossmans 

men Isadora irriterar sig på detta eftersom hon inte förstår vad de har emot Tonys familj och bollar därför 

tillbaka kritiken till sina föräldrar. Hon vill inte sätta sig själv eller Tony i jobbiga positioner. Det uppdagas 

när hon väljer att inte berätta sanningen för sina föräldrar utan låter de spekulera kring vad som har hänt; 

trots att de tror att ett spöke varit i rum 13 när det endast varit Isadora och Tony som gjort sina läxor där. 

 

En underlägsen, överlägsen och neutral maktposition 

Isadora visar öppet att hon inte tycker om när Amelia roar sig på hennes bekostnad, eller ställer cyniska 

frågor, eftersom hon då känner sig underlägsen. Isadora vill gärna hjälpa sin familj men i vissa stunder tar 

hon inte alls ansvar eller lyssnar på vad hennes föräldrar säger. Det blir tydligt i avsnitt 22 när hon sitter i 

köket, äter pizza och lyssnar på musik då Ritva och Roger försöker att prata med henne. Ritva åkallar Isa-

doras uppmärksamhet och hon tittar hon upp men vänder sedan sitt fokus mot maten igen. Hon har ett 

väldigt neutralt kroppsspråk men visar sina känslor genom ansiktsuttryck. I avsnitt 15 svarar Carro på ett 

sms som Isadora fått från Tony. Isadora blir irriterad men när vännen undrar om hon blev sur svarar hon 

“Äh”. Detta gör hon så att hennes vänner inte ska förstå att hon trots allt har känslor för honom. Hon 

himlar dock med ögonen och tittar ner i golvet, vilket avslöjar att hon inte är så oberörd som hon låtsas 

vara. När hennes kompisar träffar Tony och inte behandlar honom väl frågar Isadora dem “När var det er 

buss gick?”, vilket visar på att hon tröttnat på sina kompisar och vill hellre spendera tid med Tony. Då 

Isadora pratar med Tony är hon mer tillbakadragen och blyg medan hon är mer framåt när hon pratar 

med familjen. Isadora berättar för Tony vad hon tycker och tänker samt vad som händer i hennes liv, om 

de olika gästerna som kommer och problemen de har på hotellet. Isadora lyssnar även väl på vad Tony 

berättar. 

 

Isadoras förändring 

Tony berättar att Angelika i receptionen på Grossman Hotell ska vara lucia och att han tycker att hon pas-

sar jättebra till det, vilket gör Isadora svartsjuk. En dag när Isadora cyklar till Tony ser hon honom med 

Angelika. Han fotar henne, de skrattar och Angelika rufsar om hans hår. Då vänder Isadora tvärt och 

cyklar hem igen. Hon svarar inte när telefonen ringer eftersom hon är besviken och inte vet vad hon ska 

säga till Tony. Men efter några dagar, när Tony smsar mitt i natten att han vill träffas blir hon ändå glad 

och möter honom. Han berättar uppgivet för henne att han har ringt “1 000 gånger”. Isadora svarar då 

“Ja, jag vet och jag har tänkt på dig 1 000 gånger”. Han ler till svars men Isadora nämner kvinnan i recept-

ionen på hans hotell. Tony berättar att Angelika är hans kusin och undrar oroligt om Isadora ska flytta till 

Stockholm. Hon svarar att hon aldrig vill flytta tillbaka eftersom hon har kommit på att det finns något 

hon gillar, “som bara finns här”. Hon berättar att detta något är Tony och de tar ett steg mot varandra 

men blir avbrutna av Rolf och Rudolf som springer förbi. I avsnitt 24 tar Pyret kontraktet och springer 

iväg med det, då hejar Isadora på henne. Isadora har aldrig tidigare varit positiv angående Pyret men nu 

tycker hon att det är väldigt bra att grisen springer iväg med kontraktet, så att inte kvinnan från kommu-

nen får tag i det. Man får uppfattningen att Isadora har en svartvit verklighetsbild. Då hon tror att Tony 
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gillar någon annan blir hon irriterad och vägrar prata med honom men när hon får reda på att det var han 

som startade sprinklersystemet blir hon jätteglad och vill att han ska komma över på en gång. När Pyret 

gjort sönder kontraktet säger hon att detta är den bästa julaftonen dock vänder hon åsikt totalt, då hon får 

reda på att Ritva också har ett kontrakt, till att det är den värsta julaftonen. Men när alla går ut i skogen för 

att se vad Pyret har hittat anser hon ännu en gång att det är den bästa julaftonen eftersom de får bo kvar.  

 

Utseendet genom julkalenderns gång 

Isadora har genom hela programmet färgglada kläder, mycket som går i rosa och slingor i håret med varie-

rande färger vare sig hon har uppsättningar eller utsläppt hår. Hon har exempelvis en blå/grön tröja, en 

rosa klänning och rosa sjal. Hon har också kjol, strumpbyxor och tröja. Ibland har hon en orange färgstark 

jacka. Hela hennes rum är inrett av olika nyanser av rosa, vilket också gör att man uppfattar hennes favo-

ritfärg som rosa. 

 

Ingo Rantanen är sonen i familjen. Första gången man ser honom har han gula byxor, en blå jacka, en 

svart “flygmössa” på huvudet och en glugg mellan tänderna. Han har lika bruna ögon som sin hårfärg. 

Gult, grönt och blått verkar vara hans favoritfärger eftersom det är nästan uteslutande det enda man ser 

honom iklädd i, vare sig han har en randig jumper eller en tröja med djur på. Han älskar djur, vilket fram-

kommer både genom att han umgås förtroligt med grannens hund i avsnitt ett men också för att berättar-

rösten säger detta samt att han inte tycker att det är lika enkelt att tycka om människor. Ingos största öns-

kan är att få ett husdjur. Han tjatar ständigt på sina föräldrar att han ska få ett och blir överlycklig över 

tanken att flytta ut på landet. Han resonerar om att i skogen finns det säkert något djur som han kan ta 

hand om. Ingos ålder framkommer aldrig så genom hans lekfulla egenskaper, frågvishet och impulsiva 

handlande uppskattar vi den till fem år. Det gör att han är en person som inte behöver ta lika mycket an-

svar utan får leka och vara ett barn som ibland gör misstag. 

 

Ingos lekfulla agerande & unika bemötande 

I Ingos rum finns en hylla samt en säng och båda är fulla av gosedjur. Ibland går han runt med en rosa 

gosedjurskanin. Han har ett stort barnasinne och är väldigt nyfiken, vilket gör att han tycker om att testa 

nya saker. Han ser lek-möjligheter överallt och tror att så länge hans föräldrar inte har sagt nej så är saker 

okej. Det gör att Ingo ofta tar saker i sina egna händer och använder sin fantasi. Han har problem med att 

räkna och menar i avsnitt 15 att “tjugotolv” är en existerande siffra. Hans specialitet är att upprepa precis 

vad andra har sagt, utan närmare eftertanke på om det är något som ska föras vidare, eller att säga exakt 

vad han tänker rakt ut. Att ta ansvar och vara tålmodig är han inte särskilt bra på. Han agerar spontant och 

tenderar att försöka hitta en snabb lösning istället för någon smartare som ger ett mer långvarigt resultat. 

Ingo är påhittig vilket resulterar i en del bus men han tror på tomten och gör sitt bästa för att vara snäll så 

att han ska få den julklapp han önskar sig - ett husdjur. Att ändra sitt busiga agerande till att vara snäll vi-

sar sig vara svårare än han trodde, speciellt när Isadora skrämmer upp honom. Ibland är det så svårt att 

han till och med ber tomten att “titta på lite andra barn just nu” men försäkrar honom samtidigt om att 

“annars är jag jättesnäll hela tiden”. Ingo försöker lyda sina föräldrar och göra som han blir tillsagd, eller 

åtminstone som han tror att han ska göra, men ibland blir det fel. När mannen som säljer kol kommer 

fram till honom i avsnitt elva, eftersom hans föräldrar inte syns till, och ber honom göra “en liten kråka” 

på pappret tolkar Ingo det ordagrant och ritar fågeln kråka. Då Roger säger åt honom att han kan sätta 

upp skyltarna de gjort på pinnar lyckas han sätta dem upp och ner men förstår inte att det är han som har 

gjort fel utan menar att hans föräldrar har “skrivit upp och ner”. Ingo har ett eget sätt att tänka på, som 

skiljer sig från resten av familjen. Det gör att de andra inte lyssnar på Ingos idéer, för att de tänker att de 

ändå inte är något att ha. När Lennart återvänder till hotellet, i avsnitt 23, undrar inte Ingo varför han valt 

att komma tillbaka. Han säger att han inte bryr sig, vilket visar att han inte är dömande eller har något in-

tresse av att söka lycka i andras misslyckanden. 
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Vid problematiska situationer 

När Ingo sitter ensam på trappan utanför hotellet och slänger iväg brödbitar, i avsnitt tre, kommer det 

fram en gris. Han blir överlycklig då han anser att det är “den finaste grisen i hela världen” men frågar inte 

föräldrarna om han får ha den som husdjur eftersom han vet att det kommer att bli ett nej. Istället leder 

han in den till sitt rum i smyg och låter henne sova i hans säng. Med en semiotisk tankegång anser vi att 

det visar att Ingo tar egna initiativ. Även om han vet att något är fel gör han det ändå, vilket ger bilden av 

att han är envis. Grisen gillar att smita så för hon ska komma tillbaka stjäl Ingo mat från familjens skafferi. 

Han ljuger för att skydda henne men agerar väldigt misstänksamt när han försöker övertyga sin familj eller 

någon gäst om något som inte är sant. Detta märks särskilt i avsnitt 15 när Lennart hälsar på Ingo, då han 

ska ut till grisen men inte vill avslöja detta. Blicken flackar, händerna rör sig frenetiskt, han skruvar på sig 

och ser rädd ut. “Ehm, ingenting. Inget. Jag ska bara gå ut med… inget speciellt för att träffa ingen speci-

ell. Och då kommer mamma och pappa blir superglada.”, får han ur sig innan han lämnar hotellet och en 

konfunderad Lennart. Snart lär Ingo känna grisens rätte ägare, Jönsson, som berättar att grisen heter Pyret. 

De får en ganska tuff start men inom kort blir även de bra vänner. Ingo är väldigt glad över att han har 

träffat Pyret eftersom hon enligt honom är “den enda som är snäll” men han är bekymrad över att ingen 

annan i hans familj verkar gilla henne. “Vad ska vi göra om jag får dig av tomten och mamma och pappa 

inte vill det? Vi måste fixa det, på nått sätt” säger han bestämt till Pyret. Lösningen blir att lära henne hitta 

saker. Han börjar med att träna henne med pannkakor och gammalt bröd och hoppas sedan att hon ska 

hitta skatten som det ryktas om i närheten. Då kommer även Ingos föräldrar att tycka att Pyret är “värl-

dens bästa gris”. Ett dilemma dyker dock upp när en av gästerna blir förtjust i Pyret och vill köpa henne. 

Ingo svimmar när han får reda på detta och låser in grisen i ett skjul, så att bara han ska få tillgång till 

henne. 

 

En underlägsen och neutral maktposition 

När det blivit bestämt att familjen Rantanen inte kan bo kvar på Hotell Gyllene Orren längre, i avsnitt 24, 

uppger Ingo att han inte längre tror på tomten. Han är besviken på att de måste flytta och vill inte skiljas 

från grisen. Pyret lyckas ändå rädda hotellet och Ingo blir både stolt och glad, mest över att hans föräldrar 

inte verkar vara emot grisen längre så att hon får vara inomhus under julaftonen. Han visar verkligen att 

grisen betyder mycket för honom men att familjens godkännande av den också gör detta. Han vill göra 

sina föräldrar nöjda, vilket gör att han upplevs underlägsen mot dem. Han är även underordnad Isadora, 

då hon hotar och skrämmer upp sin lillebror, men har ett neutralt maktförhållande till grisen. 

 

Henning och Amelia Grossman är före detta hotellägare till Hotell Gyllene Orren. Den första 

gången man ser Henning bär han en lila skjorta, en blårandig skjorta över den förra, gråblåa byxor och har 

en bakåtslickad men stylad frisyr. Hans hår är mörkblont. Amelia är iklädd en lila/beige jacka med en 

mörkare lila pälskrage som har en stor rosett över sig. Hon har många hårutsmyckningar i en uppsatt ge-

nomtänkt frisyr, ringarna på hennes fingrar glänser och hennes örhängen samt armband är iögonfallande. 

Hon bär rött nagellack, svarta klackskor med ett glittrande spänne och har en rosa kjol på sig. Hennes hår 

har en mörkbrun färg. De båda upplevs som rika, materiella och dominanta. De höjer sina huvuden och 

uttrycker sig på ett sätt som gör att det känns som att de tror att de tillhör en högre klass än andra. När vi 

för första gången får stifta bekantskap med paret har Amelia precis gjort något som Henning aldrig trodde 

var genomförbart - hon har sålt Hotell Gyllene Orren! 

 

Föräldrarna Grossmans arroganta agerande & överdrivna bemötande 

I avsnitt sju berättar Amelia och Hennings son Tony att de har ett nytt, lyxigt hotell vid den nya motorvä-

gen för Isadora och paret Grossman passar på att berätta om det för Roger och Ingo när de kör förbi. 

Amelia och Henning uppfattas som dominanta då de utgår ifrån att allt ska ske på deras villkor och att de 

ska få som de vill. De skryter över sina egna tillgångar och prestationer medan de nedvärderar familjen 
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Rantanens gärningar och utlåtanden. När Amelia ringer till Hotell Gyllene Orren presenterar hon sig som 

“Ja, det här var Amelia Grossman på Grossmans hotell; fullbelagt som vanligt”. Henning känns mer nyfi-

ken och tar saker för givet, när han uttalar sig, än att han har elaka baktankar. Han vill gärna komma med 

något intelligent uttalande men lyckas sällan. Henning lär gärna Tony hur hotellet ska skötas så att han kan 

ta över det en vacker dag men visar inte något intresse för sin sons fritidsintressen. Amelia är orolig över 

vart Tony ska när han är på väg ut och hon visar tydligt att hon inte förstår varför han vill umgås med Isa-

dora, på hennes familjs hotell, istället för att spendera tid på Grossman Hotell. Amelia utnyttjar sin aukto-

ritet och har fokus på vad hon vill få ut av ett samtal; hon känns därför egoistisk och hennes leende upp-

levs påklistrat. När hon säger något kan hennes intention ofta dubbeltolkas, vilket skapar en olustig känsla 

av förvirring hos mottagaren. Ett exempel är när Amelia presenterar sig för Isadora, då hon och Tony 

pluggar. Amelia frågar hur de har det på hotellet och när Tony svarar “De har faktiskt fullt mamma” blir 

Amelias respons “Jasså, så roligt. Med gäster eller grisar?”. Hon låter orolig och nyfiken, men samtidigt är 

hon saklig och inställsam på rösten. Hennes kroppspråk och personlighet talar dock en helt annan historia. 

Hon upplevs dryg och elak med en underliggande mening att förnedra eller förolämpa andra; med andra 

ord använder hon sig av symboliskt våld. Henning å andra sidan försöker ibland säga något snällt, som till 

exempel “Alla kanske inte läser tidningen” och “Välkomna”. Men då tillägger Amelia “Jo, jag tror nog att 

alla läser tidningen” och “Men kom utan gris”. Både Amelia och Henning ger ett sken av en överdriven 

trevlighet och glädje, även när de får förolämpningar som till exempel när Ingo berättar för dem i avsnitt 

två att hans pappa tycker att Henning är “en härlig gammal gubbstrutt”. Utseendet är väldigt viktigt för 

både Amelia och Henning. Det framkommer inte minst genom Hennings motto: “Välklädd, nyklippt, slips 

i knut - så ska en hotelldirektör se ut” samt i avsnitt två då flyttkarlar går förbi med deras spegel och Hen-

ning ber dem att stanna precis framför spegeln så att han och hans fru kan spegla sig i den. De försöker till 

och med att se eleganta och graciösa ut medan de står och slänger skräp i containern utanför Grossman 

hotell i avsnitt 16. De står en bit ifrån, är lätta på handen och kastar högt samtidigt som de låter fötterna 

lyfta från marken.  

 

Vid problematiska situationer 

Att ge ut eller ta emot kritik är något som paret Grossmans inte är särskilt bra på men de tenderar att 

komma med lösningar för att slippa ta tag i sina huvudsakliga bekymmer. Detta blir tydligt i avsnitt tolv 

när något är fel med Grossmans bokningssystem. Henning står då bakom disken och skyller på datorn 

men Amelia svarar “Datorn gör inte fel älskling. Ursäkta mig, ibland fattas det några nycklar i skåpet. Eller 

hur älskling?” Hon tittar menandes på Henning men har huvudet riktat åt den missnöjda gästen. När 

Amelia själv står där med gäster och något går fel har hon dock inga problem med att ge datorn skulden. 

Henning kommer förbi, precis när hon uttalar orden “Det verkar som att det har blivit något fel på da-

torn”. Han får en möjlighet att svara henne och tar den: “Datorn? Var det något fel? Vad konstigt…”. 

Amelia svarar sammanbitet “Ett ögonblick” till gästerna och lämnar disken. Hon går fram till Isadora och 

frågar om det är fullt på deras hotell. Isadora svarar “Nej, inte direkt fullt” och Amelia går nöjt bort till 

telefonen för att ge bort sitt eget problem till familjen Rantanen. Amelia lyfter många gånger upp sig själv 

på Hennings bekostnad. För Roger påstår hon att hon sagt till Henning “att de borde skicka ner några 

gäster till det gamla fina hotellet” men att Hennings pengabegär gjorde att han inte höll med. När hon sä-

ger att hon ändå tycker att “så här i luciatider ska man väl ändå försöka att hjälpa sina grannar” råkar hon 

dock först säga “lura” istället för “hjälpa”, så om man inte redan förstod att hon bara vill bli av med be-

svärliga gäster så inser man det nu. Henning är verkligen kär i Amelia men hon verkar vara mer förtjust i 

hans pengar än i honom. När de omfamnar varandra och Henning utbrister “Åh, Amelia” råkar Amelia 

svara “Penning” och blir skamsen innan hon ändrar sig och säger “Ehm, Henning menar jag…”. 
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En överlägsen och underlägsen maktposition 

Amelia presenteras med en skev verklighetsuppfattning och en stor dos självgodhet. Exempelvis utgår hon 

ifrån att Isadoras vänner är fattiga på grund av att de är från Stockholm. Lite senare möter hon Isadora 

och säger då till henne att familjen Grossman kan behöva hjälp av hennes familj en dag men sen skrattar 

hon och fortsätter “Haha nejdå”. Hon tar för givet att Rantanens vill hjälpa dem men att dem själva aldrig 

kommer att behöva någon hjälp. Amelia blir dock orolig när hon upptäcker att något händer på Hotell 

Gyllene Orren, som ingen där vill avslöja något om. Hon försöker retsamt få Tony att berätta om han vet 

något och är högfärdig när hon ställer frågor till honom men när hon själv hamnar i underläge vet hon 

inte alls vad hon ska säga. Detta märks till exempel i avsnitt 17, när han kommer på henne att vattna en 

plastblomma och hon snabbt gömmer undan sprayen bakom ryggen samt blir alldeles stum, eller när hon 

håller på att tappa ansiktet i olika situationer och gör sitt bästa för att låtsas som om allt är i sin ordning 

trots att man ser att fallet inte är så. Amelia och Henning är helt saliga över hur mycket pengar de tjänar på 

sitt nya hotell. De tilltalar sina gäster vid efternamn, vilket ger en ökad känsla av överlägsenhet. Henning 

upplevs vara underordnad Amelia eftersom hon styr och ställer med honom. 

 

Föräldrarna Grossmans förändring 

Mot de sista avsnitten av julkalendern får vi se andra sidor av de ytliga och självupptagna föräldrarna 

Grossman. I avsnitt 23 står paret genomblöta i sina morgonrockar utanför sitt hotell, en utstyrsel vi aldrig 

tidigare sett dem i, och kan inte förstå varför sprinklersystemet har startat. Eftersom Grossmans hotell 

ligger under vatten tvingas de bo på Hotell Gyllene Orren, till Tonys lycka. Som tack för att familjen 

Rantanen tar emot dem samt tar hand om deras gäster, trots spydigheterna de har fått utstå från föräldrar-

na Grossman, erbjuder sig Amelia att ge all mat de har på sitt hotell till Hotell Gyllene Orren. Därmed 

bryter Grossmans myten kring att rika är snåla. När hon säger att de kan köra upp maten mot en mindre 

avgift harklar sig Henning ljudligt så att hon ska förstå att de sista orden inte var passande. Amelia ändrar 

då sitt uttalande till “helt gratis”. Han som generellt är i underläge står för en gångs skull upp mot henne, 

precis som efter dator-incidenten då hon skyllde på honom men inte ville erkänna sin egen brist när hon 

själv råkade ut för samma problem. När Ritva undrar om de kan hjälpa till med något snäser Amelia av 

henne med orden “Neej, inte alls. Det är inte precis som att vi inte vet hur man driver ett hotell”. Alla 

hjälps åt att bära in maten utom Amelia. När Amelia och Henning får reda på att Rantanen ska bo kvar, 

mot slutet av avsnitt 24, utbrister Amelia “Då måste jag faktiskt få säga, joo men jag måste ändå få säga att 

jag är glad att ni stannar, ja om inte annat så för Tonys skull.” Alla blir otroligt förvånade, inte minst Hen-

ning som i början försökte tysta henne genom att säga hennes namn upprepade gånger då han trodde att 

hon skulle säga något elakt. Han ser helt förundrad ut och har svårt att slita blicken ifrån henne. Det är 

som att han ser henne i ett nytt ljus och verkligen gillar det han ser. 

 

Utseendet genom julkalenderns gång 

Amelia har samma uppsatta frisyr genom hela julkalendern, förutom när hon vaknar mitt i natten av 

sprinklersystemet - då är hennes hår blött och utsläppt. Ibland har hon accessoarer i håret som fjädrar eller 

spännen. Hon har generellt sett samma klädsel i varje avsnitt - en lila/beige jacka, en rosa kjol och stora 

örhängen i pärlemor - men ibland skiljer sig hennes pälskrage åt. Hon har oftast en lila pälskrage med en 

stor rosett på men ibland bär hon också en pälskrage som ser ut som en död räv i vitt och grått. När hon 

är utomhus tenderar hon att ha på sig en beige pälskappa över sin jacka. I avsnitt 17 ser vi henne för om-

växlingens skull i andra färger än man är van vid, då är hon helt iklädd ljusgrönt. Den stängda kavajen hon 

har på sig har samma gröna färg som hennes kjol och fjädrarna i hennes hår är blåa. Henning har mer va-

riation i sina kläder men färgerna är oftast identiska - blågrå och beige. Han kan ha en vit skjorta underst 

men slipsen är oftast blågrå, skjortan över detsamma, byxorna är i princip endast i färgen beige och brukar 

matchas med ett brunt bälte. Ibland har han en blågrå kappa över och ibland en grå kavaj eller beige väst. 

Det händer att Henning har på sig en pälskrage, precis som sin fru, men hans är stor och grå. När de står 
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och slänger skräp har han en stor pälsmössa över huvudet. Vid ett tillfälle bär Henning en ljusblå skjorta 

men annars tenderar han att ha mörka färger på sig. Vid TV-reklamen för Grossmans hotell bär Henning 

en lila kostym och lila halsduk. Amelia har en isblå exklusiv klänning med blå blommor, pärlor på hjässan, 

sin vanliga håruppsättning, handskar, pärlarmband och de stora örhängena. 

 

Sonen Tony Grossman introduceras när han berättar för Isadora var hon hittar bäst täckning för sin 

mobil. Han har en rutig tröja, en blå jacka och blåa byxor på sig. Han är en brunhårig kille som ger bilden 

av att han har koll och är snäll. I början av Isadoras och Tonys vänskap uppfattas han som blyg; till exem-

pel när han cyklar till henne i avsnitt fem, med bortförklaringen att se om hans gamla matteböcker är där, 

men sticker när Ingo kommer. Han tycker om att hitta saker som han och Isadora har gemensamt och är 

glad över att de ska bli klasskamrater. Att han ska träffa Isadora håller han hemligt för sina föräldrar men 

han ser ertappad ut då Amelia undrar vart han ska. Tony och Isadora har läxor som ursäkt för att träffas. 

Tony uppfattas som charmig och busig eftersom han gärna gör narr av sin pappa eller berättar spökhisto-

rier för Isadora men allt görs med glimten i ögat eftersom han inte vill vara elak eller skrämma upp någon. 

Han har tålamod och är självbehärskad då han står och väntar på Isadora med sin cykel trots att hon drö-

jer och att han aldrig får något utbrott trots sina föräldrars beteenden. Tony visar däremot tydligt att han 

stör sig på Amelia och Henning, både med ord och gester. Han har ett väldigt starkt kroppsspråk som av-

speglar hur han mår och vad han tänker. Ett exempel på detta är avsnitt 18 när han snabbt stirrar ner i 

marken av skam då hans föräldrar erkänner att de inte är bra på att sopsortera och därför har grävt ner sitt 

skräp i Hotell Gyllene Orrens trädgård, när de bodde på tomten. 

 

Tonys omtänksamma agerande & förståndiga bemötande 

Tony känns generös och vill åstadkomma rättvisa, inte minst i avsnitt tolv när han säger åt Isadora att 

hennes familj kan få några av deras gäster. Han står upp för Isadora mot sin mamma när Amelia säger 

något opassande. Detta syns i avsnitt nio när han svarar “De har faktiskt fullt mamma” efter att hon har 

gjort narr av Hotell Gyllene Orren i Isadoras närvaro. I avsnitt 13 säger Isadora hur löjliga hon tycker att 

stjärngossestrutar är och i samma stund tar Tony på sig en. Då är han ärlig samt visar att han står för, och 

även säger, vad han tycker. Detta märks även när han möter Isadoras kompisar. När de föreslår att han ska 

följa med henne tillbaka till Stockholm visar han tydligt att han inte alls vill det och att han inte tycker om 

tanken på att Isadora ska flytta tillbaka. Då de överröser honom med frågor och förknippar honom med 

materiella saker lämnar han dem för att visa sin ståndpunkt. Att Tony har ett bättre omdöme och därmed 

är mer intelligent än sina föräldrar framkommer flertalet gånger, exempelvis när Amelia talar om Florida 

som ett billigt resmål och Tony suckar. Då Henning säger “Härifrån styr man allt, det är hotellets hjärta”, 

om kontrollrummet, rättar Tony honom och svarar “Hjärna va?”. Tony trivs bra i sin kusin Angelikas säll-

skap. Hon blir dock en anledning till att Isadora och Tony hamnar i en konflikt. Efter att Amelia nämnt 

att Isadora varit där igår ringer Tony ringer till henne, gång på gång, men hon svarar inte. Till slut skickar 

han ett sms till henne och de möter upp varandra under natten. När de två sitter och fiskar i avsnitt 20 

säger Tony att han tycker att det behövs två hotell, så att Isadora har någonstans att bo, och hon håller 

med. Tony lutar sig mot Isadora men precis när de ska pussa varandra får Isadora napp. I avsnitt 24 tar 

Tony initiativet igen och lyckas till slut pussa henne utan att något stör dem. 

 

Vid problematiska situationer 

Tony är godhjärtad. Han vill hjälpa Isadora och hennes familj från att behöva flytta. När hon inte vet var 

hon ska sätta upp skylten om att de har halva priset på uthyrning av rum, i avsnitt 18, tar han den och sät-

ter upp den utanför Grossman Hotells entré. När han ser den slängd i sopcontainern hämtar han, och sät-

ter tillbaka, den. Då hans pappa ser skylten och utbrister “Det var det fräckaste” erkänner Tony att det var 

han som satte upp den och cyklar iväg. Även det är ett exempel på att han står upp för det som han tycker 

är rätt, även om han inte alltid tar konsekvenserna för sitt agerande. Han upplevs som empatisk och upp-
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märksam. I avsnitt 21 berättar Tony om fyrverkeriet som ska hållas på deras hotell och vill att Isadora ska 

vara där. Han märker dock att något är fel då hon varken svarar honom eller ser särskilt glad ut. Isadora 

berättar att kommunen vill bygga en soptipp där hotellet ligger. När det är fastställt att familjen Rantanen 

inte kan bo kvar, eftersom de inte har några gäster, smyger Tony modigt upp mitt i natten för att starta 

sprinklersystemet på Grossman Hotell; med ett paraply för att slippa bli blöt. Han lärde sig hur man 

gjorde när Henning visade Tony kontrollrummet, för att höja värmen åt klagande gäster tidigare samma 

dag. Tony undrade då vad spaken på väggen var till för och hans pappa berättade om sprinklersystemet 

samt lade till att det endast ska användas om det brinner. Tony backar ur i sista sekund, eftersom han kän-

ner sig elak mot sina föräldrar, men råkar istället dra ner spaken med paraplyet när han fäller ihop det. 

 

Utseendet genom julkalenderns gång 

Tony har blåa byxor och en tröja i olika nyanser av blått. Färgerna han har på sig genom nästan vartenda 

avsnitt är blå, beige eller grå. Fram tills avsnitt tolv har Tony haft nästan exakt samma klädstil men nu ser 

man något nytt, trots att det i princip består av samma färger som innan. Han är uppklädd i en grå skjorta 

med svarta prickar, en blå väst och sina blåa byxor när han står i Grossman Hotells lobby och bjuder gäs-

terna på snittar. Förmodligen är detta dock inte självvalt eftersom han arbetar just då. När han går in i 

kontrollrummet med sin pappa har han en skjorta på sig i exakt samma gråblåa färg och modell som Hen-

ning har. Det kan finnas en baktanke av hans pappa där, att han vill att hans son ska bli som honom själv 

och ta över hotellet när han blir äldre. När Tony är utomhus har han en blå mössa med en vit snöstjärna, 

en randig halsduk och sin blåa jacka till de blåa byxorna. I somliga fall har han även en grå väst över sin 

jacka. I avsnitt 23 och 24 har Tony blå sprayfärg i luggens toppar och det syns ännu tydligare att han och 

Isadora hör ihop. 

 

Pappans kollega Lennart bär en mer matchande klädsel än Roger. Han har grått hår och bär en vit 

skjorta, blå slips, blå väst, gråa byxor samt en grönbeige kavaj. Han känns modern, energisk, utåtriktad och 

tror på sig själv; vilket är egenskaper som är bra att ha när man arbetar som säljare. Han är duktig på att 

skapa intresse och säljer till och med den senaste produktidén till sin kollega. När han ska beskriva sin 

egen säljar-talang är han inte blyg utan menar att “Det är som om någon där uppe styr mig. Det är som att 

högre makter tar kontroll över mig”. 

 

Lennarts humoristiska agerande & konstlade bemötande 

I avsnitt 13 dyker Lennart upp och berättar att han brukar bo på Gyllene Orren eftersom Östra glesbygg-

den är hans distrikt. Han avslöjar att han tänkte ta in på Grossman Hotell först men att det var fullt. Nu 

tycker han att det ska bli uppiggande att få bli uppassad av Roger. Lennart känns självmedveten och fyndig 

utan att det går till överdrift eftersom han har ett ironiskt tonfall när han pratar, vilket lättar upp stämning-

en samt gör att man inte tar hans ord på allvar. Ett exempel på detta är när Lennart ser Roger utklädd till 

en gran. Lennart fortsätter där Roger avslutade sist de sågs, vid Rogers skrytande kring att han är sin egen 

chef, med orden: “Bra där! Snyggt! Fantastiskt! Det måste vara skönt med den här nya friheten du har fått, 

det här med att du är din egen chef och allt. Du kan välja att göra vad du vill och så, så väljer du att ka-

mouflera dig” samt “Roger du ska väl ha lite glitter i barret också?”. Lennart och Roger tävlar om vem 

som är den bästa säljaren och försöker hela tiden bräcka varandra. Fastän de varit kollegor känns de sna-

rare som konkurrenter. Lennart skryter gärna i förbisegående om hur duktig han är på sitt arbete och vart 

han är på väg härnäst medan Roger känner att han måste vara någon och bevisa att han är bättre än den 

han egentligen är. Lennart känns som att han har en ganska hård yta men i avsnitt 22 börjar man märka av 

att han inte verkar trivas så bra med sitt liv som han vill att alla ska tro. Han vill kunna släppa någon in på 

livet men istället gömmer han sin ensamhet bakom komik och ännu mer arbete, vilket gör att det blir svårt 

att lära känna den riktiga Lennart. När Ingo berättar att hans pappa sagt att ingen kommer ensam på julen, 

utan att man kommer med hela familjen, blir han ställd och när Roger senare frågar vem Lennart ska fira 
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jul med händer samma sak. Han är även tydlig med och glad över att han bara behöver betala hälften av 

priset, vilket gör att han uppfattas som snål. Detta gör att man får en skev bild av hur bra det egentligen 

går för honom att sälja, att han inte har en hög inkomst, eller om han gör det för att håna Roger. Han be-

tonar att han ska iväg och sälja några till dammsugare innan jul, med orden “Iväg mot nya äventyr!”. 

 

Lennarts förändring 

När Roger gör något snällt, eftersom han märker att Lennart glömt sin väska i lobbyn och önskar honom 

en god jul, svarar Lennart med något han anser är snällt. Han har märkt att hotell-arbetet inte fungerat för 

Roger och Ritva så han råder dem att sälja hotellet. “Har man en familj då måste man ta hand om den. 

God jul på dig!”, menar han. I avsnitt 23 återvänder en generad Lennart till Hotell Gyllene Orren. Hans 

hållning, som annars alltid varit rak och stolt, har sjunkit. Han är inte så stark utåt sett som han tidigare 

visat utan muren han byggt upp, för att ha en kraftfull fasad, har nu fallit och visat vem Lennart egentligen 

är. Lennart erkänner för Roger att han är “gift med jobbet” samt att han såg flera bilar fulla med folk som 

var på väg hem för att fira jul och då insåg att han hellre vill spendera julafton med familjen Rantanen på 

Gyllene Orren än med att sälja dammsugare. Lennart får se hur bra det går på hotellet - det är fullt och 

gästerna verkar nöjda. Roger ses därmed för första gången som den riktiga vinnaren eftersom han både 

har en familj och en lyckad karriär. Lennart däremot nöjer sig med att ta det enda rummet som är ledigt 

och betalar fullt pris. I det sista avsnittet håller Roger och Lennart händer när de dansar ringdansen och 

ser riktigt glada och nöjda ut. 

 

Isadoras vänner, Carro och Hanna, möter vi för första gången i avsnitt ett. De går alla tre tillsam-

mans på tunnelbanan, i mycket färgglada kläder och pratar i telefon. I avsnitt 13 kommer kompisarna till 

hotellet för att hälsa på. Även denna gång vi möter dem har de tre samma stil. Hanna och Carro har båda 

på sig strumpbyxor, kjolar, tröjor, sjalar och accessoarer i håret. Det enda som skiljer mellan dem är de 

olika färgerna på deras jackor samt att den ena har brunt hår medan den andra har blont. De alla tre är 

väldigt lika vilket gör att de skapat en grupp med en viss identitet, i form av färg och gemensamma intres-

sen. Semiotiken avslöjar av att de är tonåringar som vill visa vilka de är och att de är starka tillsammans. 

Dock upplevs de inte vara så självständiga som de ibland vill ge sken av. De agerar också likadant som 

varandra när de umgås - alla tre gillar att prata i telefon, tenderar att ha sina telefonsamtal samtidigt och 

lägger på i exakt samma stund samt tycker om att lyssna på samma musik. När de träffar Tony första 

gången ställer de flera frågor till honom: “Men kan inte du följa med Isadora till Stockholm nästa helg, 

eller har du varit i stan förut?”, “Förresten, vi pratade om ditt hotell, Isadora säger att du bor på värsta 

lyxhotellet. Har ni typ fontäner och sånt? Isadora sa förut att ni hade typ 100 rum! Ska du bli hotelldirek-

tör när du blir stor?”. Kompisarna förstår inte varför Tony går utan att svara, vilket visar på att de inte har 

någon känsla för när de har gått över gränsen. Deras namn uppkommer redan i avsnitt ett men vem som 

är vem uppdagas inte förrän i avsnitt 15. 

 

Jönsson, Pyrets skötare, kommer in på hotellet för första gången när han letar efter minigrisen Pyret. 

Han hör en röst, blir väldigt rädd och börjar då prata med sig själv. Han tror att det är ett spöke och ringer 

brandkåren så att de ska kunna släppa ut det men blir skamsen när han får reda på att det var Ingo som 

satt fast i mathissen. Jönsson är en händig man som bor på en gård bredvid Rantanens hotell, där han har 

flera djur. Jönsson valde att ta hand om Pyret då hennes förra ägare lämnat henne på tomten de flyttade 

ifrån. Den handlingen visar att Jönsson har ett gott hjärta. Han är också trevlig och snäll mot Ingo samt 

förstår honom på ett sätt som ingen annan gör och lugnar ner honom när han är orolig att inte tomten ska 

komma med orden: “Man får göra någon liten dumhet då och då. Det gör vi alla. Sånt förstår tomten”. 

Till Roger visar han mer “manliga” sidor när han till exempel säger “För en extra liten slant kan jag slakta 

henne direkt”, om grisen, vilket gör att han upplevs mer macho. Jönsson säljer det som djuren producerar 

eller delar av dem. Han säljer bland annat varor till Grossmans men visar också stor empati när han går 
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med på att ge bort mycket av sina produkter gratis till Ingo, eller till resterande familjen Rantanen mot en 

dammsugare. När Pyret ätit upp ett av kontrakten kommer Jönsson in på hotellet och ber om ursäkt då 

han känner sig ansvarig för sin gris handlingar, eftersom han skulle ha sett till att Pyret var inlåst. Han är 

varmt klädd i en orange fodrad jacka, grå skjorta, mössa med päls på kanterna, brunt skägg, hängslen i 

röda, gula och blåa ränder, grå byxor, tröja i färger som svart, orange, grå och gul samt har på sig gummi-

stövlar. Jönsson har alltid på sig sin mössa så man ser aldrig om han har något hår eller ej.  

 

Minigrisen Pyret är rosa med svarta prickar. Hon är väldigt matglad och lortig men söt och sällskaplig. 

Det är inte alltid man ser Pyret utan ibland får hennes grymtande representera hennes närvaro. Pyret till-

hörde några stockholmare som övergav henne när de flyttade, efter att ha hyrt en sommarstuga i området 

kring hotellet Gyllene Orren. Idag är det Jönsson som äger Pyret. Ingo gillar grisen redan från början, och 

önskar sig henne som husdjur, men han är också den enda som gör det i familjen. Många gånger äter Pyret 

upp maten som står framme på hotellet och går oanmäld in när dörren står öppen för att kunna hitta mat. 

Pyret skapar dåliga rykten kring hotellet och “grisar” ner. Detta sprids i den lokala tidningen, som därmed 

får öknamnet “Hotell Gyllene Knorren”. Ingo lär Pyret att hitta saker. På julafton finner hon Loke den 

lömskes skatt, vilket gör att hon räddar familjen Rantanen från att behöva flytta. Från att ha varit en tjuv 

som gjort det svårt för familjen Rantanen säkrar nu Pyret deras framtid. 

 

Journalisten Gudrun Wallraff är en kvinna som under sin tid som gäst på Hotell Gyllene Orren kal-

lar sig för Gunilla Wallriff. Gudrun är brunhårig och när hon kommer till hotellet åker hon moped iklädd 

en grön jumper, en grön mönstrad skjorta och över dessa plagg en blå kavaj samt en grön sjal. Hon har i 

andra avsnitt även en rutig kjol i blått och svart på sig samt strumpbyxor. När hon går ut tar hon på sig en 

blå kappa, blå halsduk och ett par klackskor. Gudrun arbetar på den lokala tidningen och ska skriva ett 

avslöjande reportage om hotellet. Hon är väldigt lömsk då hon klär ut sig med hjälp av en peruk, lösnäsa, 

glasögon och en förställd röst samt med ett namn som inte finns; för att få reda på saker om hotellet och 

för att hotellägaren inte ska känna igen henne. Den kvinnliga redaktören på tidningen blir dock förbryllad 

när hon ser Gudruns utklädnad och säger: “Men du har nyss börjat jobba här, det är ingen som vet vem 

du är”. Gudrun försöker vara klipsk men liksom Roger lyckas hon generellt sett inte med det hon vill 

uppnå. Hon ställer frågor till familjen Rantanen för att få information till sin artikel. Under hennes vistelse 

tar hon kort på bland annat maten och grisen. Hon är rädd för att framställas som en fegis så hon går med 

på att basta fastän hon inte vill. Gudrun avslöjar sin utklädnad då hon får nog av hotellet. Det visar att 

hon inte bara kan låta allt gå vidare utan att hon är en person som tar tag i saker när det inte kan fortsätta 

som det är. Hon presenterar sig själv som “Östra glesbyggdens Allehandas främsta undersökande journa-

list” och skriver en arg och negativ artikel om sin hotellupplevelse. Hon vill vara viktigare än vad hon 

egentligen är men det är ingen som lägger den vikt vid hennes närvaro som hon önskar. I avsnitt 24 

kommer hon tillbaka, utklädd till tomte, för att få bekräftat av kommunen att den nya soptippen ska ligga 

där Gyllene Orren just nu är placerad. Hon gör allt för att samla in det hon önskar och verkar tycka om 

det här med att wallraffa, som hennes efternamn även avslöjar, vilket innebär att en journalist klär ut sig 

för att se hur den blir bemött i en ny miljö och sedan delar med sig av sina upplevelser. Vi kan då se att 

Gudrun blivit metonymiskt beskriven; hennes attribut står för henne som individ. 

 

Några gäster på hotellet är en grupp utbrända dagislärare. De är mycket känsliga och vill bo 

på ett lugnt och tyst hotell utan gäster, vilket gör att de vill bo på Hotell Gyllene Orren. De har svårt för 

barn, färger och höga ljud. Rädslan för Isadora och Ingo är dock inte stor då de vågar ta kontakt med 

dem. Detta gör att de ger dubbla budskap om vad de egentligen vill komma ifrån. Alla i gruppen röker och 

bär brun/beige klädsel. De är dystra och tillbakadragna, vilket visar för barnen att alla vuxna inte är glada 

utan kan också vara ledsna och rädda. De har alla kappor och halsdukar i mörka färger. Den kvinnliga fö-

reståndaren sover i en lila lång dräkt. Föreståndaren är den enda som presenteras som förståndig. De 
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andra i gruppen är rädda för allt, och tror sig se och höra saker som egentligen inte finns, men skyller på 

barns fantasi för att komma över rädslan. De ses som en stereotypisk grupp då alla presenteras som lika-

dana och inga större skillnader mellan de framkommer. Alla dagislärare lämnar hotellet i hast när de, till 

och med föreståndaren, blir skrämda av Roger. Hon var alltså inte så intelligent och självsäker som hon 

vill få andra att tro. 

 

Arkeologerna Rolf och Rudolf är två gäster som inte får plats på Grossman hotell och blir hänvisade 

till Hotell Gyllene Orren. De har båda fodrade jackor, pälsmössor och bär skägg och är brunhåriga. De 

intresserar sig för gamla saker, arkitektur och husbygge samt har med sig olika redskap till hotellet - en 

karta som ingen får se, spadar och en metalldetektor. De vill ständigt försöka att uppfatta allt i tidsåldrar, 

till och med barn. Rolf och Rudolf bråkar konstant om vem som har rätt angående gissningar kring när 

något skapades. I avsnitt 15 förklarar de sitt syfte med besöket på hotellet, att de letar efter Loke den 

lömskes skatt vilket de gjort i 22 år. När Pyret gräver upp skräp där de tror att skatten ska ligga ger de upp 

och ger sig av. För en gångs skull erkänner en av männen att han har fel angående ett årtal och de slutar 

bråka, vilket är ett tecken på att de ändå accepterar varandras kunskap och har mognat under sin tid på 

hotellet. I avsnitt 23 fastnar Rolf och Rudolf med bilen på vägen till Hotell Gyllene Orren. I och med att 

de är på hotellet när Pyret hittar skatten så kan de giltiggöra den och spärra av området samt försäkra 

Rantanen att de kommer att ha gäster i minst ett halvår framöver. De är stolta när de kan visa sin kunskap 

om skatten för andra.  

 

Familjen Jeppsson är hotellgäster som består av pappa Jesper, dottern Janina och mamman vars namn 

aldrig framkommer då det är hon som nämner de andras namn. Föräldrarna avslutar varandras meningar 

genom att turas om att säga ord. Ibland delar de på ord, som till exempel när den ena börjar säga “jul” och 

den andra avslutar med “bord”. Detta är antagligen ett medvetet val för att de ska uppfattas som jäm-

ställda men det känns löjligt och absurt när de inte ens får säga ett helt ord var. De vill förmodligen visa på 

ett bra samarbete genom att dela upp orden men det ger istället föreställningen av att de inte är enskilda 

individer utan att de är en. Dottern säger inte så mycket, hon står mest tyst och ler, vilket gör att hon upp-

fattas som gullig och oskyldig eller att föräldrarna tar stor plats och inte låter sin dotter säga något. Hela 

familjen har kavajer, tjejerna har en mörk tröja under och en röd skjorta under den. Pappan har en mörk 

tröja och en vinröd skjorta. Pappans kavaj är mörkast, mammans är ljusare med rött i sig och dotterns är 

mitt emellan. Föräldrarna har mörkblont hår och Janina svart. Dottern gillar Pyret men det gör inte föräld-

rarna. Janina släpper ut grisen när hon vill besöka den för att kunna be sin pappa köpa den åt henne.  
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9 Slutdiskussion 

Våra frågeställningar var indelade i en huvudfråga och två underfrågor. Dessa konstruerades för att vi 

skulle kunna se vilka budskap som existerar i ett barnprogram som sänds av SVT. De löd: 

Håller public service sig till de regler som blivit uppsatta för dem i 2010 års julkalender? 

Hur framställs pojkar och män respektive flickor och kvinnor?  

Vad visar julkalendern när det kommer till schablonmässiga utseenden och beteenden?   

Hjälper Sveriges julkalender idag barn att överträda stereotyper och se alternativ till det typiskt manliga 

och kvinnliga eller styrker de snarare dessa föreställningar?  

 

Nu är det dags att än en gång belysa dem för att kunna finna svar utifrån resultat och analys. 

 

9.1 En kritisk granskning av Public Services mål 

Ett av public services kriterier är att de ska vara folkbildande. Man kan se att de jobbar efter att lära publi-

ken saker, bland annat genom att Jönsson berättar för Ingo om den gyllene regeln och vad den innebär. 

Familjen Rantanen är miljömedvetna medan Föräldrarna Grossman slänger allt avfall i en container men 

Tony säger att det är fel. Julkalendern visar också att man kan lösa konflikter på ett annat sätt än våld, 

trots inslagen då Ritva slår Roger med något föremål. Roger och Ritva dansar tango för att skapa harmoni 

vid problem och när Ritva blir arg räknar hon på finska istället för att få ett utbrott eller svära. När föräld-

rarna Rantanen klagar över Grossmans inför sina barn säger de inga fula ord och använder inga nedsät-

tande kommentarer om dem; de säger bara att Grossmans är lite glömska. Ändå säger Isadora till dem att 

de inte ska säga så om Tonys föräldrar. Isadora visar då att det är fel att tala illa om andra människor. De 

som är rika är dominanta och de som har det sämre ställt är underlägsna men när man följer hela historien 

ser man att det inte alltid är pengar som gör en lycklig. Avsnitten kan nås via tv samt Internet vilket gör att 

de följer kriterierna att materialet måste kunna nås via olika forum.  

 

Hotell Gyllene Knorren visar också egenskaper som är mindre bra. Karaktärerna har exempelvis en ten-

dens att lämna över ansvaret de själva borde ta till någon annan. Men eftersom julkalendern går under 

genren komedi kan barn, som kan skilja på rätt och fel, se karaktärernas felaktiga handlingar som ett hu-

moristiskt inslag istället för inspiration. De behöver med andra ord inte se det som händer under julkalen-

dern som en verklighet utan endast som underhållning. I så fall reflekterar de inte över de stereotyper och 

budskap som programmet förmedlar, vilket kan vara positivt eftersom de då får distans till materialet men 

också negativt då de kan påverkas omedvetet. Forskare är enade om att massmediernas makt är indirekt, 

vilket gör att det finns en stor risk att barn påverkas av vad de konsumerar utan att själva reflektera över 

det. Ett ytterligare alternativ är att barn medvetet uppfattar stereotyperna som förebilder utan att tänka på 

innebörden av vad de representerar; de speglar sig i mediernas bilder. 

 

9.2 Manliga och kvinnliga personligheter 

Ortner skriver att “kvinnor är underordnande män i samhällen av alla förekommande typer och olika grad 

av komplexitet” och Davies menar att kvinnlig makt endast syns inom hemmets väggar eller när de agerar 

“biträden till män i den manliga sfären”. (Kulick, 2004; Davies, 2003) I Hotell Gyllene Knorren ter det sig 

snarare tvärtom. Männen blir tillsagda och rättade av kvinnorna, som ofta avbryter eller nedvärderar sina 

män. Ritva, Amelia, Gudrun och kvinnan från kommunen tar mer initiativ medan Roger, Henning, Ingo 

och mannen från kommunen presenteras som fega eller med en lägre intelligensnivå. Detta skiljer sig dock 

från barnen då Isadora är mer tillbakadragen än initiativtagaren Tony, som har en starkare karaktär och 

försöker att rädda Isadora från att behöva flytta. Det enda paret som presenteras som jämnställda är för-

äldrarna Jeppsson, då de delar upp allt de säger mellan varandra. Att makten i köket skulle gå emot Ort-
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ners påstående är dock något som kan diskuteras. Ritva står för den huvudsakliga maten, hon lagar exem-

pelvis kåldolmar eller potatisgratäng, medan Roger rör om i en soppa vid ett enstaka tillfälle. Amelia och 

Henning syns aldrig i köket, förmodligen har de egna kockar på sitt hotell, och barnen bakar tillsammans 

men ses aldrig laga mat. 

 

Beauvoir (2001) menar “att vara kvinnlig är att visa sig kraftlös, ytlig, passiv och foglig” men Ritva, Ame-

lia, Gudrun eller kvinnan från kommunen ses som dominanta och gör vad som krävs för att komma dit de 

vill; vare sig det handlar om att ställa krav eller manipulera sin egen son för att få reda på viktig informat-

ion. Enda gången Amelia ses som passiv är när hon är den enda som inte hjälper till att bära maten från 

bilen till Gyllene Orren och det kan ha att göra med att hon låter andra göra jobbet åt henne. Kvinnorna 

upplevs däremot som mer ytliga än männen, med undantag för Henning samt kommunkvinnan, förstånd-

aren för de utbrända dagislärarna och mamman i familjen Jeppsson. Ritva, Amelia, Isadora, Hanna, Carro 

och bankkvinnan är sminkade och bryr sig väldigt mycket om sitt hår samt klädsel. Kommunkvinnan, da-

gislärar-förståndaren och mamma Jeppsson har mascara, svag ögonskugga och diskret klädsel. Det känns 

inte som att de har lagt ner så mycket tid på sitt utseende som de övriga kvinnliga karaktärerna. Hennings 

motto handlar om att se representabel ut och han har inget emot att se sig i spegeln. Ingen manlig karaktär 

förutom Henning visar något tecken på att de bryr sig om hur de ser ut. Det är i så fall Lennart som klär 

sig i mer matchande kläder än övriga men då han inte tycks gjort något med håret så har vi valt att placera 

honom bland män som inte ses som utseendefixerade. Det är svårt att utvärdera Gudrun efter hur mycket 

hon bryr sig om sitt utseende eftersom hon är utklädd till en fiktiv varelse så fort vi ser henne. Vi vet där-

med inte om det är hon som hotellgäst som klär sig och ser ut på ett visst sätt eller om hennes riktiga stil 

även går i dessa banor. 

 

9.3 Kvinnliga och manliga egenskaper 

Mannen tenderar att presenteras i medier som stark, kompetent, utåtriktad, chef eller politiker, hjälte eller 

brottsling. Kvinnan får egenskaperna smal, vacker, inåtvänd, är mor och maka, ses som sexobjekt eller 

offer. (Jacobson et al., 2004) Dessa föreställningar stämmer inte helt med Hotell Gyllene Orren. Undanta-

gen är Jönsson - som ses som händig, stark, klok och social mot Ingo - Tony som agerar som hjälte när 

han startar sprinklersystemet eller löser konflikten mellan Isadora och honom samt föräldrarna Rantanens 

chefer som båda är av manligt kön. Kvinnorna i julkalendern besitter snarare de egenskaper som beskrivs 

som manlig plus några av de kvinnliga, som till exempel vacker samt mor och maka. Den enda som inte 

går under varken de manliga eller kvinnliga egenskaperna är Gudrun. Lemish (2010) skriver att tendensen 

hos tjejer att vara oerhört smala är väldigt hög och att pojkar brukar vara överviktiga. Men inte heller detta 

stämmer överens med julkalendern från 2010. De flesta karaktärer är normalbyggda och hälsosamt smala 

men Ritva är kraftigare än taniga Roger, Henning och Lennart, vilket går emot Lemish observation. 

 

Connell (2003) menar att kvinnan ska vara omvårdande, lättpåverkad, pratsam och känslosam och man-

nen aggressiv, rationell, envis och tystlåten. Roger är väldigt lättpåverkad, pratsam och känslosam medan 

Ritva inte påverkas lika lätt av sin omgivning men är omvårdande, känslosam och pratsam. Hon är den i 

familjen som i många situationer är förnuftig. De är båda mycket envisa men ingen av dem visar någon 

större intuition till aggressivitet förutom Ritva när hon slår Roger med bland annat stekpannan, vilket gör 

att det bryter teorin om manligt och kvinnligt. Amelia är envis och effektiv, vilka är manliga egenskaper 

samtidigt som hon är känslosam. Henning är mer tystlåten då det är Amelia som leder många samtal. 

Detta förhållande mellan man och kvinna kan man också se hos personerna från kommunen då kvinnan 

säger till mannen att vara tyst så att hon kan prata. Jönsson är en person som hör till både de manliga och 

kvinnliga egenskaperna då han är tystlåten men väldigt omvårdande och känslosam. Det gör att genom 

programmet kan man se hur alla personer präglas av det som Connell (2003) tagit fram som manligt och 
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kvinnligt; dessa egenskaper är dock inte någon sanning. Forskarresultat om “könsskillnader i helhet” har 

bevisat att det inte existerar någon mätbar skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till de egen-

skaper som blivit tillskrivna dem.  Med andra ord är detta starka stereotyper; det finns inget belägg för att 

det skulle vara så här i verkligheten. Det står också om hur sexuellt aktiva män och kvinnor generellt sätt 

är (Connell, 2003) men eftersom vi analyserat ett barnprogram känner vi att det inte är något vi ska lägga 

stor vikt vid. Hotell Gyllene Orrens erotik innefattar snarare att hålla hand, komplimanger, några pussar 

och tango-dansande. 

 

Hur barnens uppfostran såg ut innan vi som publik kommer in i historien framkommer inte men om man 

ser till hur de är när vi möter dem har de behandlats olika beroende på om de var flicka (rosa) eller pojke 

(blå). Beroende på om barnet var “rosa” eller “blå” hade de olika förväntningar på sig. (Connell, 2003) 

Isadora är väldigt rosa genom att hon har ett rosa rum och klädsel medan Tony och Ingo har blå klädsel. 

Teoretiker som ser till vilka egenskaper de olika könen har menar att en pojke ska vara aktiv, ha stark vilja 

men utstråla ett lugn och vara generös. De olika faktorer syns mycket väl genom att Tony och Ingo har 

egenskaperna som präglar pojken, att vara aktiv men snäll, medan Isadora har flickans kännetecken, att 

vara envis och utseendemedveten. I det stora hela får vi även en känsla av att framtidens arbete är något 

som tillhör männen, (Beauvior, 2002) vilket kan ses genom att Henning förklarar för Tony hur hotellet ska 

skötas och Roger visar sitt dammsugarförråd för Ingo medan Isadora får följa med Ritva och handla. Hon 

får ingen introduktion till något yrke utan känns istället som en framtida hemmafru. De håller med andra 

ord kvar de stereotypiska dragen att kvinnan ska ta hand om hemmet när mannen arbetar. 

 

9.4 Manlig och kvinnlig talstil 

Kvinnor tycker om att skvallra, dela med sig av personliga berättelser och ta del av varandras bekymmer 

medan män gillar att skryta, förolämpa varandra och lösa sina dilemman genom komik. (Norrby, 1996) 

Dessa samtalstyper ser vi delvis i julkalendern men de kvinnliga samtalsegenskaperna tycks genomsyra 

förhållanden som innehåller tillit snarare än vilket kön personerna har. Isadora och Ritva tycker om att 

berätta personliga saker, vare sig det innefattar att bekänna sina känslor för Tony eller redogöra för histo-

rier om Finland. Isadora delar mer än gärna av sig om hotellets problem och skvallrar om gästerna för 

Tony, som gladeligen lyssnar och berättar historier. Ritva och Roger hjälps åt med problem och Ingo sö-

ker sig till Jönsson, som alltid försöker visa att han bryr sig och vill hjälpa till, eller Pyret. Både Roger och 

Amelia skvallrar. Ingo skvallrar omedvetet eftersom han har en tendens att upprepa det han hört. Männen 

och resterande kvinnor i julkalendern tycks ha mer allmänna samtalsämnen. Lennart och Roger skryter 

och förolämpar varandra genom hela serien. De har ingenting emot att lösa sina problem genom att vara 

humoristiska; detta är ett mycket vanligt drag ända från avsnitt ett. 

 

Norrby (1996) skriver att kvinnor är samarbetsvänliga, låter varandra få tala till punkt, ger respons på att 

de hör vad den andre säger, använder en “indirekt stil” och att samtalet upplevs som icke-hierarkiskt samt 

dialogiskt.  Detta märks på Ritva, som ber om hjälp när något ska göras, dock använder hon en mer direkt 

stil än indirekt stil. Amelia upplevs snarare som motsatsen till de kvinnliga samtalsegenskaperna men an-

vänder en mer indirekt stil än säger rakt ut vad hon menar. Bankkvinnan kompromissar och låter sina 

kunder tala till punkt men använder en direkt stil för att vara säker på att det hon säger inte missuppfattas. 

Isadora har olika sätt att prata på beroende mottagaren. När hon talar med Tony upplevs hon som jämlik 

men när hon pratar med Ingo använder hon sig av sin överliggande roll som storasyster. Jönssons talstil 

går också under kvinnornas rubrik när han talar. Norrby (1996) menar att män tenderar att konkurrera om 

ordet, fokuserar på rangordningar inom status, inte ger mycket respons, använder en “mer direkt stil” och 

att samtalet upplevs hierarkiskt samt monologiskt. Konkurrensen om vem som får tala, status-

fokuseringen och den hierarkiska stilen är tydlig mellan Lennart och Roger. De använder sig även av mo-
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nologer men har en mer indirekt stil mot varandra, tills Lennart råder Roger att sälja hotellet. Även Amelia 

och Henning konkurrerar om ordet. Amelia avbryter gärna eller lägger till ord i slutet av Hennings me-

ningar eftersom hon anser att hans ord inte räcker till. När de talar till andra har de också fokus på status 

och deras talstil upplevs i princip alltid som hierarkisk. Kommunkvinnan säger åt sin kollega att hålla tyst 

så att hon kan stå för pratet och föräldrarna Jeppsson delar upp sina ord för att vara jämnställda. När Ro-

ger talar om Grossmans hotell har han inga problem med att säga att det är dåligt och dyrt men Amelia 

lindar in sina kommentarer i “silkespapper”. 

 

9.5 Manliga och kvinnliga roller 

De huvudsakliga hjältarna i barnprogram är av manligt kön. (Lemish, 2010) I Hotell Gyllene Knorren 

stämmer det till viss del. Tony är den som löser några av de större konflikterna. Han ser till att han och 

Isadora blir vänner igen samt ser Hotell Gyllene Orrens brist på gäster och gör något radikalt för att skapa 

en förändring. Men eftersom Ritva och Roger redan skrivit på kontraktet om att sälja hotellet blir den 

“riktiga” hjälten istället Pyret som hittar skatten. Lemish (2010) pratar om att illusionära karaktärer, exem-

pelvis djur, som inte presenteras med något särskilt kön generellt sett ses som män så länge de inte sexifie-

ras; med håraccessoarer, långa ögonfransar, färgade läppar, smala midjor, långa ben, korta kjolar samt 

klackskor som ger varelserna feminina drag så att de uppfattas som av kvinnligt kön. Men Pyret ser ut som 

en vanlig gris och det är endast när någon talar om denne som “henne” eller “hon” som vi förstår att hon 

inte är en manlig karaktär. Sexifieringen kan vi dock se hos nästan alla kvinnliga karaktärer. De har spän-

nen eller rosetter i håret, läppstift och går runt i klackskor. Till och med när Gudrun kör till hotellet på sin 

moped har hon klackskor på sig och Isadoras kläder uppfattas som feminina på grund av de olika plaggens 

färg och form. Hon bär ofta klänning eller kjol och klär sig i starka ljusa färger som rosa, grönt och lila. 

Tony och Ingo har däremot ofta på sig byxor och tröja i färgerna blå, grönt, gult eller orange. De visar på 

motsatsen till Isadora och då på en mer maskulin klädsel, och instämmer därmed med Connell (2003) i 

hennes beskrivning av att pojkar bär blått och flickor rosa. 

 

Lemish (2010) skriver att kvinnliga karaktärer brukar ha offer-roller eller utgör bakgrunden till ett äventyr 

samt att de blir definierade efter vad de betyder för hjältarna men denna julkalender har försökt att visa en 

annan bild. Ritva är den som får rädda Roger från att göra misstag eller se till att ingen gäst får fel bemö-

tande av honom. I de fall när Roger redan satt sig i knipa, exempelvis då han övertalat Ritva att Rolf och 

Rudolf förbereder soptippsbyggandet men sedan skyller på henne när det visar sig att det var en skatt ar-

keologerna letade efter, tenderar hon att vara mer intresserad av att rädda sig själv från lögner än att hjälpa 

honom. När Henning glömmer att säga ett ord, i exempelvis tv-reklamen för deras hotell, är Amelia snabb 

med att “rädda situationen” och lägga till de orden innan det blir pinsamt. Kommunkvinnan gör kom-

munmannen till ett offer eftersom hon förbjuder honom att prata och föreståndarinnan för dagislärarna 

tröstar både män och kvinnor som är rädda. Det enda som kan överensstämma med Lemish uppfattning 

är Tonys förhållande till Isadora. Då Isadora tror att Tony gillar någon annan cyklar hon hem och lägger 

sig i sängen. Där befinner hon sig när han ringer och när han skickar ett sms om att de ska ses. Med andra 

ord tolkas Isadora som ett offer i denna situation och det är Tony som löser problemet. Samma sak är det 

när hon berättar för Tony att hon vill ses så att de kan säga hejdå innan familjen måste flytta. Hon ses som 

ett offer för livets omständigheter medan Tony är den som faktiskt försöker att göra något åt dilemmat. 

Några av de karaktärer som utgör bakgrunden till alla äventyr är kvinnan som äger den enda matbutiken i 

närheten som går i pension, matglada Pyret, illviljan hos familjen Rantanen att ha en gris på hotellet, ut-

klädda Gudrun som är en granskande journalist, familjen Grossman som köper ett nytt hotell som kon-

kurrerar ut Hotell Gyllene Orren, Roger som har en dålig uppfattning om pengar, Ingo som missuppfattar 

ord samt Isadora och Tony som faller för varandra. Med andra ord har det inte så mycket med vilket kön 

karaktärerna har utan snarare att det ska finnas en spänning i samtliga av julkalenderns avsnitt. 
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9.6 Exempel på stereotyper gentemot julkalenderns karaktärer 

Det finns några få karaktärer, till exempel Rolf och Rudolf, som inte matchar stereotyper men de flesta i 

Hotell Gyllene Knorren har tydliga stereotypiska drag som finns i forskares teorier. 

 

Lindgren (2009) har tagit fram stereotypen “Nörden” och Jacobson et al. (2004) beskriver en liknande 

stereotyp, “Tönten”. Dessa två står för en person som karaktäriseras av sin tillbakadragna hållning, brist 

på modemedvetenhet och glasögonbågar. I julkalendern är det Roger som är “Nörden/Tönten”, som bär 

glasögon, har omatchande kläder, ovårdat hår då han har en spretig frisyr och hans hållning är nersjunken 

men ibland bröstar han upp sig i ett försök att visa sig dominant. Andra egenskaper är att personen ska 

vara en toffel och klantig. Dessa två stämmer mycket väl in på Roger när han försöker vara alla till lags 

och inte står upp för sig själv utan låter sig bli styrd av andra. Det märks tydligt när han låter en man kissa 

på honom utan att säga ifrån. Han är också väldigt klantig då han tappar saker eller sätter fingrarna i en 

råttfälla. 

 

I många barnprogram förlöjligas de vuxna, de vita männen är tråkiga föräldrar och prydliga yrkesmän me-

dan de vita kvinnorna är mammor med låg intelligens. (Edström, 1998) Detta sker även i julkalendern ge-

nom att Lennart och Henning är de prydliga yrkesmän medan Roger symboliserar en tråkig förälder ex-

empelvis när Isadora är trött på alla hans idéer. Ritva och Amelia representerar den kvinnliga framställ-

ningen, dock har de båda en högre intelligens än deras män. Man förlöjligar de vuxna genom att visa på att 

de är klantiga och inte kan allt. I flera situationer rättar Isadora och Tony sina föräldrar vilket gör att bar-

nen ses som klokare än vad deras föräldrar är. Dock finns det undantag då exempelvis bankkvinnan är 

intelligent gällande sina ärenden på hotellet samt Jönsson och arkeologerna som varken är föräldrar eller 

prydliga yrkesmän. Förlöjligandet av vuxna kan också ses som att man förvränger hur barnen tror att en 

vuxen ska vara. Det görs bland annat genom budskapet de utbrända dagisfröknarna visar: att vuxna kan 

vara ledsna och rädda så att de behöver varandra för att vara starka.  

 

“Projektören” är en affärsman med slips och kavaj. Han är aktiv och har ingen prioriterad familj eftersom 

karriären tar stor plats. Det är en person med ett stort självförtroende som arbetar hårt för att nå sina mål. 

(Edström, 1998) I Hotell Gyllene Knorren är det Lennart då han är klädd i kavaj och slips, är väldigt aktiv 

och har ingen familj på grund av att han arbetar väldigt mycket. Lennart har ett väldigt stort självförtro-

ende och arbetar hårt efter att nå sitt mål. Han gör allt som krävs för att ha en bra karriär, vilket kan ses 

som hänsynslöst exempelvis när han försöker sälja dammsugare till Roger eller skryter om allt han säljer. 

Det gör att de visar en bild på att man ska berätta om vad man har, eller vill nå. För att få något krävs det 

att man prioriterar. Men i slutet visar Lennart på att han inte är så lycklig som han tidigare visar utan har 

en saknad till det han inte har, att fira jul tillsammans med någon. 

 

Stereotypen “Lilla hjärtat” har som målsättning att sätta relationer först och tycker att det är viktigt med 

samarbete och gemensamma aktiviteter. Personen är social och hjälper gärna andra. (Edström, 1998) Den 

sanna vännen i programmet är Tony men också till viss del Isadora. Tony hjälper många gånger Isadora 

och de båda tycker om att göra tillsaker tillsammans och samarbeta för att göra saker, exempelvis baka och 

fiska. De visar att det handlar om att ge och ta för att skapa en miljö som alla trivs i. 

 

Stereotypen “Modern” är en kvinna man kan lita på, som visar omtänksamhet mot alla i hennes omgiv-

ning och aldrig är sen med en hjälpande hand. Hon är den som håller ihop familjen, hemmet och närmil-

jön. “Andra först” är hennes motto och utan klagomål släpper hon fram andra. (Rönnberg, 1997) Denna 

stereotyp stämmer in på en manlig karaktär, Jönsson, då han är väldigt hjälpsam och omtänksam mot fa-

miljerna som bor vid hans gård. Han är den som hjälper de andra att få mat och ger Ingo stöd när han är 
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ledsen eller orolig. Anledningen till att Ritva eller Amelia inte är mer relaterade till denna stereotyp än 

Jönsson är för att de klagar på andra och inte upplevs som hjälpsamma. 

 

“Den självständiga (yrkes)kvinnan” kommer med nya idéer, är intelligent och tar ansvar. Hon har mycket 

att göra och tilltalar män utan större ansträngning samt har många vänner runt omkring sig. (Rönnberg, 

1997) Denna stereotyp stämmer in på Ritva och Amelia, då det är de två som tar ansvar, har idéer och 

tilltalar sina män utan att behöva kräva deras uppmärksamhet. Dock kan man se att de inte skulle klarat att 

driva sina hotell utan hjälp av deras partner eller barn.  

 

“Den fogliga flickan” försöker anpassa sig efter omgivningen och lyda de som uppträder med auktoritet. 

Hon är tacksam över de rutiner och regler som finns så att hon inte råkar göra några dumheter. Hon stäl-

ler upp för andra och är omtyckt men kan ibland uppfattas som ängslig eller maktlös. (Rönnberg, 1997) I 

julkalendern är denna person Ingo. Han gör allt för att anpassa sig och göra det personer säger till honom 

men samtidigt bryter han stereotypen då han många gånger misslyckas. Han försöker följa regler och göra 

saker så att tomten ska ge honom det han önskar sig i julklapp men har inte mycket att säga till om i 

många situationer eftersom personer runt om honom ser honom som liten och maktlös.  

 

Rönnberg (1997) beskriver “Hönshjärnan” som en tjatig person utan särskilt mycket koll på sig själv och 

sin omgivning. Hon visas nästan aldrig självständig utan behöver hjälp av någon av det andra könet, som 

tillrättavisar och räddar henne, trots att hon ofta sätter honom i fara och skäller ut honom. Denna roll ge-

staltas av en manlig karaktär då det är Roger som passar bäst in under denna stereotyp eftersom han inte 

har särskilt mycket koll och behöver hjälp av Ritva i många situationer, som räddar honom från att göra 

fel. Trots att Ritva inte trivs i de situationer som Roger sätter henne i, exempelvis att betjäna Lennart gör 

hon det. Det visar att mannen inte alltid är så självständig som exempelvis Lennart visar. Denna roll 

stämmer också in till viss del på Henning som är mycket beroende av Amelia, genom hans ageranden och 

det han säger, och som har lite koll på omgivningen men inte så mycket som krävs. 

 

Som tidigare nämnt presenteras Tony som en hjälte, med fokus på hans hjälpsamhet. Därför kan hans 

karaktär gå under stereotypen “Den hemlige fantomen/räddaren” men också “Vännen/hjälparen”. Det är 

en man som löser problem, har stor generositet och använder sig av sin kapacitet, intellektualitet och sina 

erfarenheter istället för våld. Han underskattas offentligt men i det fördolda gör han människor impone-

rade. “Vännen/hjälparen” går att lita på och han delar gärna andras problem med en tröstande hand och 

kloka ord. Han tycker om samarbete, vill ha rättvisa och stärker hellre sina vänskapsrelationer än sin egen 

framställning. Allt detta kan förknippas med Tony, men också med Jönsson. Jönsson hjälper Ingo med 

hans problem och är väldigt generös när det gäller att ge mat, som Jönssons djur har producerat, till ho-

nom. Han hjälper familjen Rantanen och upplevs som smart. Han syns aldrig arg eller våldsam och näm-

ner inget om att det var han som berättade om tryffelsvamp för Ingo, vilket gjorde att Ingo började träna 

sin gris till att hitta nergrävda saker. 

 

“Vitmakaren” är snabbtänkt och praktisk. Han besegrar sina problem med svar på tal, skicklighet och fi-

nurlighet. Hans hjärna kompenserar bristen på muskler och hans främsta vapen är hans humor. Han kriti-

serar inte några maktordningar utan anpassar sig till de förhållanden som gäller. (Rönnberg, 1997) “Vitma-

karen” i julkalendern är Lennart, då han nästan alltid har svar på tal och argumenterar för sin sak. Han är 

inte så stark men genom sin humor och ironi tar han sig igenom de situationer som kan vara svåra. Han 

låter maktordningen vara som den är, att han är över Roger men under sin chef, men han går ifrån stereo-

typen till viss del när han i slutet kommer tillbaka till hotellet och vill vara tillsammans med Rogers familj 

på jul. Då bekräftas det att man har det bättre med en familj och att ensam kan vara stark men tillsammans 

med andra blir man starkare. 
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“Den nyfikne spejaren” är en pojke som är nyfiken på de vuxnas värld och hur tjejer är men vill inspektera 

detta på avstånd. Han är rastlös, har spring i benen och försöker visa sig självständig trots att han är för 

rädd för att ta steget ut till det okända; därför stannar han oftast vid trygga miljöer. Han vill inte ses som 

ett småbarn men inte heller ta ansvar och tenderar till att föredra gemenskap med andra än att vara själv. 

(Rönnberg, 1997) Denna stereotyp är även den relaterad till Ingo, eftersom han vill inte ses som ett litet 

barn men samtidigt vill han inte ta ansvar. Han gömmer sig under bordet för att få reda på saker men går 

samtidigt till Isadora och Tony för att få reda på vad de gör. Det gör att alla egenskaper som “Den nyfikne 

spejaren” har gäller Ingo. Han är väldigt påhittig och har mycket energi då han alltid vill hitta på saker. 

Han vill inte vara själv men umgås hellre med djur än med människor. 

 

9.7 De som glöms bort 

Trots att grupper som etniska minoriteter, handikappade, mörkhyade och gamla människor växer syns 

denna mångfald nästan aldrig i svenska medier och när de väl gör det står deras roller generellt för pro-

blematik. (Jacobson et al., 2004) Detta är också fallet i Hotell Gyllene Knorren. Vad gamla människor in-

nebär är en definitionsfråga men eftersom de flesta tar ut sin pension kring 65-års åldern utgår vi ifrån 

denna ålder. Den äldsta karaktären i julkalendern är kommunkvinnan, som gestaltar problemet med sop-

tippen, men vi uppskattar hennes ålder till runt 55; med andra ord saknas det en representation för gamla 

och den äldsta karaktären står för problematik. Ingen med utländsk bakgrund, förutom Finland, syns till 

och handikappade existerar inte heller så julkalendern använder sig av osynliggörande av mörkhyade och 

funktionshindrade. I programmet finns det endast förhållanden mellan män och kvinnor, vilket visar att 

homosexualitet eller bisexualitet inte representeras i julkalendern. Att barn däremot inte får lika mycket 

uppmärksamhet som vuxna i medie-innehåll, såvida de inte blivit offer för något (Jacobson et al., 2004), 

stämmer inte överens med julkalendern. Det beror förmodligen på att den främst är riktad till barn och att 

det är enklare för en publik att relatera till karaktärer i deras egen ålder. Isadora och Tony som är runt tolv 

år gamla når de äldre åldrarna medan Ingo och hans lekfullhet och Janina fångar den yngre publiken. 

 

9.8 Maktutövanden utan fokus på könsskillnader 

En teori som tar avstånd ifrån föreställningen om att män och kvinnor föds med olika tillskrivna egen-

skaper är den postrukturalistiska teorin. Enligt den är det vårt skapande av feminina eller maskulina sub-

jektiviteter som gör att barn begränsas av sitt kön. Den vill att alla, oavsett om de är födda som man eller 

som kvinna, ska få göra vad de vill och är passionerade över utan att något ska betraktas som manligt eller 

kvinnligt. (Davies, 2003) Men även om man skulle välja att inte se maktpositioner utifrån dessa två fak-

torer så finns det andra förhållanden som påverkar oss, nämligen statushierarki och dominans. Teorin 

kring detta heter intersektionalitet och är något som tvingar mottagaren att se verkligheten på ett nytt sätt 

och därmed blir vår kunskap kring den sociala ordningen som vi lever i ifrågasatt. Den ses som ett alterna-

tiv till dagens genusvetenskap. Maktens konstruktion är inte fördefinierad utan formas i ojämlika materi-

ella villkor, språkliga konstruktioner, vardagshandlingar och ideologiska fundament som varierar historiskt 

och rumsligt.  (de los Reyes & Mulinari, 2007) I Hotell Gyllene Knorren är Ritva underordnad sin manliga 

chef på finlandsbåten. Har det med kön att göra eller är det på grund av arbetshierarkin? Kommunkvin-

nan låter inte kommunmannen säga ett ord. Behandlar hon honom så för att han är en man eller för att 

han är ny på sitt jobb? Dessa frågor är viktiga att ställa eftersom vi måste ha ett större perspektiv än att 

bara tänka att stereotypiska drag är utformade efter skillnader mellan kön och i dessa två frågor tolkar vi 

det som att det inte är könet som är den avgörande faktorn. Bakgrunden till de olika handlingarna samt 

om budskapen är konstruerade medvetet eller inte är svårt att utläsa från materialet eftersom vi inte har 

intervjuat skaparna. Vi ser det däremot som en möjlighet till vidare forskning. Vi ser däremot att det exi-
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sterar tydliga klasskillnader i julkalendern. Till exempel bär de som innehar en tydlig auktoritet - vilket in-

nefattar föreståendaren för de utbrända dagislärarna, bankkvinnan, Amelia, Henning och Ritva - lila vid 

minst ett tillfälle i julkalendern; en färg som alltid setts som kunglig och står för rikedom eller makt. 

(Bruce-Mitford & Wilkinson, 2010) 

 

Det finns sex härskartekniker som används för att hålla någon på plats och göra sig själv överordnad 

andra. Dessa är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påför-

ande av skuld och skam samt objektifiering. (Jacobson et al., 2004) Ritva och Roger visar tendenser till 

osynliggörande av Ingo när de har svårt att tro att han klarar av något. De låter inte honom hjälpa till eller 

säger “Du kan få göra det här, det kan ju inte gå fel”. Trots att de ibland menar att han inte lärt sig hur 

man gör ännu tar de inte sig tid till att uppfostra honom. Föräldrarna Jeppsson osynliggör sin dotter ef-

tersom hon inte får någon chans att prata och kommunkvinnan osynliggör kommunmannen genom att 

förbjuda honom att prata. Om han ändå säger något går hon vidare till härskartekniken förlöjligande och 

säger åt honom att sluta prata så mycket eftersom ingen orkar lyssna. Ritva kallar Gudrun för en fegis 

upprepade gånger för att få henne att göra som hon vill och Lennart förlöjligar Roger, fast på ett mer hu-

moristiskt sätt än elakt, för att visa sig i en överliggande roll mot honom. Roger försöker förlöjliga familjen 

Grossman men lyckas istället få sig själv att se löjlig ut. Tony förlöjligar sin mamma, men utan att hon 

uppfattar det som elakt, när han suckar åt något hon sagt eller undrar varför hon vattnar en plastblomma. 

Amelia och Henning förlöjligar familjen Rantanen och det faktum att de sopsorterar. De använder sig 

även av tekniken undanhållande av information när de låter bli att säga något om att en ny motorväg har 

byggts. För Amelia är det så viktigt att vara överlägsen mot andra att hon måste använda sig av ursäkter 

när hon för en gångs skull ska säga något snällt. Detta märks till exempel när hon säger att “så här i juletid 

så ska man ju hjälpa varandra”. Roger använder sig av undanhållande av informations-tekniken, trots att 

han förmodligen inte förstår det själv, när han gömmer undan alla brev från banken så att familjen inte 

kan ta del av dem. Ingo använder sig också av denna teknik när han låter bli att nämna att han släppt in 

grisen på hotellet och gett den mat. Dubbelbestraffning är en teknik som ingen av julkalenderns karaktär 

använder sig av. När Isadora säger att Ingo behöver bli snällare för att tomten ska ge honom julklappar 

och för att gästerna ska stanna känner Ingo skuld och skam då han inte lyckas med detta. Amelia objektifi-

erar Isadoras kompisar genom att inte se dem som enskilda individer utan som “barn till fattiga männi-

skor”. Med ordet objektivitet syftar vi inte på att reducera någon till dennes kropp utan att göra en männi-

ska till ett objekt genom sätta en av dennes egenskaper eller omständigheter i fokus och blunda för de res-

terande. I detta fall väljer Amelia att endast ta till sig att Hanna och Carro bor i Stockholm. Hon kopplar 

informationen till de fördomar hon har om staden och påstår därför att de är fattiga. 

 

9.9 Slutsats 

Stereotyper finns men Hotell Gyllene Knorren förvränger vissa av dem genom att visa att även kvinnor 

kan vara starka och dominanta eller att män kan uppfattas som svaga och fega. De vuxna karaktärerna har 

många gånger ombytta roller, när det gäller specifika stereotyper och vad som präglar manligt och kvinn-

ligt, medan barnen har de bekräftande stereotypiska dragen gällande färg och agerande. Eftersom det är 

barn så är det barnkaraktärerna de främst relaterar till och därför är den tydliga fördelningen mellan karak-

tärerna inte bra. Det gör att barnen förstärker sin bild kring vad en flicka och en pojke ska göra. Idag kon-

sumerar barn fyra timmar medier om dagen varav tv och video utgör över hälften av procenten av de me-

dier som de använder. Det gör att det som barnen ser på tv får ett inflytande över dem. (Fagerström & 

Nilsson, 2008) Det innebär att det är viktigt att det som sänds på tv ger barnen rättvisa bilder kring manlig 

och kvinnligt och vad som är rätt och fel. Denna julkalender både stärker och bryter stereotyper. Det gör 

att detta program ändå visar på alternativ till de traditionella stereotyperna om manligt och kvinnligt men 
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samtidigt visar det på att många stereotyper som forskare tidigare har tagit fram stämmer med vårt materi-

al, exempelvis att föräldrarna förlöjligas. 

 

Vår hypotes var att “barnprogram innehåller tydliga stereotyper, konstruktionen av manligt och kvinnligt 

skiljer sig åt till hög grad och public service misslyckas med att ge en rättvis bild i sin strävan att informera 

om världen som den är”. Den stämmer till viss del i och med att stereotyper visas i julkalendern men att 

många av dem är förvrängda, främst efter kön. Precis som vi hade förutspått så skiljer sig konstruktionen 

mellan manligt och kvinnligt i hög grad. De vill väl visa att män kan vara svagare än kvinnor och att kvin-

nor kan ha en kraftigare kroppsbyggnad än män, vilket är bra eftersom det är nytänkande mot föråldrade 

stereotyper, men de kommer fortfarande inte ifrån föreställningen om att män och kvinnor är varandras 

motsatser. En rättvis bild av världen lyckas inte heller public service förmedla då vi inte upplever att Ho-

tell Gyllene Knorren är tillräckligt mångfasetterad. Samtidigt måste man ta hänsyn till att SVT inte kan 

representera alla människor men vi tycker ändå att de ska representera samhället där vi lever idag gällande 

så stora grupper som handikappade och personer med utländsk bakgrund. Det kan istället uttydas som att 

de vill “skydda” barnen från att ifrågasätta sin och andras identitet, vilket blir väldigt fel eftersom public 

service opartiskt ska vara en del av uppbyggnaden av barnens samhällskunskap. Något de ändå har lyckats 

med när det gäller en rättvis bild av samhället är att de visar en bild på ojämställdhet mellan de olika famil-

jerna och andra karaktärer. Det gör att barnen blir medvetna om samhällsklyftor och orättvisor. Resultatet 

av undersökningen samt diskussionerna kring teorier från forskare visar att det finns två slags stereoty-

piska grupper som visas – de samhällsenliga och de förvrängda. Det är bra att de ger alternativ till de smala 

och tillbakadragna tjejerna kontra de överviktiga killarna med makt som vanligtvis presenteras i barnpro-

gram men samtidigt har de kvar motsats-tänket och låter alla av samma kön få liknande egenskaper. Vi 

anser att den svenska julkalendern inte har lyckats få med Lemish framtagna principer och därmed är den 

inte heller jämställd. 

 

9.10  Förslag på vidare forskning 

En vidare forskning och utveckling av det område vi behandlat är att visa dessa program för barn, för att 

sedan göra observationer samt intervjuer med barnen; för att se hur budskapen når barnen och hur de 

tolkas. Observationerna gör också att man kan se hur innehållet påverkar barns agerande. Man kan också 

ställa ett material med flera stereotypiska budskap mot ett mer neutralt för att sedan göra intervjuer med 

barn där man berör området kring vad de tyckte var rätt och fel. Man kan också göra vidare forskning 

med att intervjua de som ligger bakom produktionen av julkalendern och se hur arbetet kring medveten-

het av stereotyper och jämställdhet är. 
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11 Bilagor 

11.1 Undersökningskriterier 

De frågor vi ställde vid insamlingen av vår empiri.  

Vilket är det första intrycket av karaktären? 

Vilken huvudsaklig roll har karaktären, i sin familj samt omgivning, i julkalendern?  

Hur ser karaktären ut? 

Vad kännetecknar karaktärens agerande? 

Vad kännetecknar karaktärens bemötande? 

Hur beter sig karaktären vid problematiska situationer? 

Vilken maktposition har karaktären och hur framkommer detta? 

Går karaktären igenom någon konkret förändring? Hur märks den och vilka konsekvenser ger den? 

Vad kan vi lära oss av innehållet? 

Vilka grupper i samhället representeras och vilka saknas? 

 

11.2 Konfliktlista 

En berättelse är aldrig fullständig utan konflikter. Här är en lista på de konflikter som familjen Rantanen 

möter under julkalenderns gång: 

 

Konflikt 1. En ny motorväg har invigts, vilket gör att ingen kör förbi vägen där Hotell Gyllene Orren lig-

ger.  

Konflikt 2. I och med motorvägens invigning så pensionerar sig ägaren till den enda mataffären i närheten. 

Detta resulterar i brist på mat.  

Konflikt 3. En matglad gris har hittat in på hotellet. Hon äter upp den lilla mat som finns. Ingo faller för 

grisen och vill ha honom i julklapp, men ingen annan tycker om Pyret.  

Konflikt 4. Journalisten Gudrun Wallraff är där för att granska hotellet 

Konflikt 5. Före detta hotellägarna Henning och Amelia Grossman har ett nytt hotell som konkurerar ut 

Hotell Gyllene Orren 

Konflikt 6. Eftersom familjen Rantanen inte har någon ekonomi har de inga pengar till att köpa kol vilket 

gör att hotellet är mycket kallt och det finns inget varmvatten. 

Konflikt 7. Det tycks spöka i rum 13. Gästerna blir rädda och vill ge sig av. 

Konflikt 8. Kommunen vill bygga en gigantisk soptipp och föreslår tomten där hotell Gyllene Orren just 

nu står. Under seriens gång trappas detta upp och vid avsnitt 20 besöker två människor från Kommunen 

familjen Rantanen för att få köpa deras tomt till soptipps-byggandet. 

Konflikt 9. Gästerna Rolf och Rudolf sysslar med något hemligt och vill inte avslöja vad de gör. De har 

många verktyg och en karta som de inte visar för någon än de själva, Skatten som det senare visar sig att 

de letar efter verkar inte heller vilja bli hittad.  

Konflikt 10. Dottern Isadora blir svartsjuk på Angelika i receptionen. Hon är orolig att Tony gillar Ange-

lika istället för henne.  

Konflikt 11. Bankkvinnan vill ha bankens pengar innan nyår för lånet de har tagit annars måste hotellet 

stängas.  

Konflikt 12. Jeppssons dotter Janina vill ha Pyret och ska be sin pappa köpa henne. Ingo blir förkrossad 

eftersom han drömmer om att själv få henne som husdjur. 

 


