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Abstract 

This study intends to examine why the Swedish children’s programme Bolibompa is 

produced the way it is during a larger catastrophe. Our intention was to find out how the 

editorial staff, in the children’s department in the public service television of Sweden (SVT), 

was handling the Estonia disaster, the September 11 attacks and the Asian Tsunami. To 

accomplish that, we first had to find out how the children’s programme looked during these 

catastrophes and also understand how the editorial staff was working with children’s 

programme during ordinary days.  

 

To achieve our purpose we have been interviewing five persons from SVT, who was involved 

in producing the children’s programme during these three catastrophes. The method we 

used was qualitative research interview and theories of socialisation, media effects, social 

responsibility and theories of rhetoric mass media guided our study.  

 

We found out that the editorial staff was producing the children’s programme differently 

during each catastrophe. When the Estonia disaster occurred, the children’s programme was 

delayed because of extended news. Next to the children’s programme a host was talking 

directly to the children trying to explain the accident. The day after the September 11 attacks 

the host of the children’s programme was discussing the catastrophe with invited guests in 

the TV studio. The editorial staff thought that many children were frightened at the time and 

that explains why they decided to keep a conversation. During the Asian Tsunami, SVT was 

broadcasting a Christmas special, and the children’s programmes weren’t changed at all, 

mostly because a break in the Christmas series would cause a lot of problems.    

 

Keywords: qualitative research interview, television, SVT, children’s programme, Bolibompa, 

media, public service, the Estonia disaster, the September 11 attacks, the Asian Tsunami. 

 
 
 
 



 3

I N N E H Å L L 
 
 

 

Innehåll 
 
 

 

 

 

A V S N I T T   1   –    I N L E D N I N G 
Introduktion     5 
Syfte och frågeställningar    5      
Avgränsningar     6 

 
 

A V S N I T T   2   –    B A K G R U N D 
Bolibompa     7 
SVT:s ansvar     8 
Begreppet katastrof     9 
Estoniakatastrofen     9      

  Terrorattacken i USA      10         
  Flodvågskatastrofen     10 

 
 

A V S N I T T   3   –    T E O R E T I S K A  U T G Å N G S P U N K T E R 
  Tidigare forskning     11 
  Den sociala ansvarsideologin    13 
  Teori om public service    14     
  Massmediretorikens sociala rum    15 
  Socialisationsteorin                           16 

 
 

A V S N I T T   4   –    U N D E R S Ö K N I N G E N S   G E N O M F Ö R A N D E 
  Kvalitativ forskningsintervju    18 
  Urval      19 
  Tillvägagångssätt     20 
  Forskningsetiska överväganden     21 
  Metodkritik     22 
 
 
A V S N I T T   5   –    S Å  H Ä R  S Å G  D E T  U T 

  Estoniakatastrofen     24 
  Terrorattacken i USA     25 
  Flodvågskatastrofen     26 

 
 

A V S N I T T   6   –    D E T  H Ä R  K O M  V I  F R A M  T I L L  
  Fabriken Bolibompa     27 
  Bolibompa och katastroferna    31 
  Sammanfattning av resultatet    37 

 
 

A V S N I T T   7   –    S A M M A N F A T T A N D E   D I S K U S S I O N 
  Slutdiskussion     39 
  Vidare forskning     42 

 



 4

I N N E H Å L L 
 

 

A V S N I T T   8   –    K Ä L L-  O C H   L I T T E R A T U R F Ö R T E C K N I N G 
Böcker        43 
Rapporter & Utredningar       44 
Elektroniska källor        44 
Offentliga tryck        45 

  Videoupptagningar från Statens ljud- och bildarkiv      45 
 
 
A V S N I T T   9   –    B I L A G O R 
Tittarstatistik        47 
Sändningsvillkor        48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

I N L E D N I N G 

 
 

 

1 
Inledning 

 
 

I detta kapitel följer en presentation av syftet med vår 
uppsats samt vilken frågeställning vi utgår ifrån. Här redogörs och  

motiveras även forskningens avgränsningar. 

 
 
 
 
 
 

Introduktion 

Estoniakatastrofen, terrorattacken i USA och flodvågskatastrofen i Sydostasien. Händelser 

som dominerade teves sändningsutbud under en lång tid. Händelser som gav oss 

direktsända och repriserade skakande tevebilder rakt in i våra vardagsrum. Händelser som 

var ofattbara upplevelser för oss vuxna och ännu mer ofattbara för barnen.  

 

Under katastroferna kastades tevetablåer om och program fick ge vika för omskakande 

katastrofnyheter. Runt om i Sverige satt barn som vanligt bänkade framför teverutan klockan 

sex och väntade på Bolibompa. Men kom det några barnprogram? Hur såg de ut och 

påverkades de av katastroferna?  

 

Det finns flera anledningar till att undersökningar om barnprogram är viktiga. En av dessa är 

att barn lägger mycket tid på mediekonsumtion och för dem är teven utan konkurrens det 

största mediet. Ytterligare en anledning är att barn är den viktigaste gruppen i samhället att 

producera program för (Sonesson, 1989). Och eftersom barn till stor del får sin verklighets-

uppfattning från medierna anser vi att det är viktigt att ta reda på varför barnprogrammen, 

som är barnens direktkanal (Gripsrud, 2000), ser ut som de gör. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka varför barnprogram på Sveriges television (SVT) ser 

ut som de gör under och dagarna efter en större katastrof. För att detta ska vara möjligt  
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måste vi först ta reda på hur barnprogrammen såg ut under dessa dagar. En annan 

förutsättning är att vi vet hur barnredaktion på SVT arbetar under normala omständigheter. 

För att uppnå syftet med vår uppsats ska vi ta reda på hur redaktionen har hanterat 

Estoniakatastrofen, terrorattacken i USA och flodvågskatastrofen i Sydostasien. Vi ämnar 

även att ta reda på hur barnredaktionen skulle hantera en eventuell katastrof idag. Vi ska 

genom forskningsintervjuer slutligen försöka besvara vår forskningsfråga: Varför ser SVT:s 

barnprogram ut som de gör under och dagarna efter en katastrof? 

 
 

Avgränsningar 

Med tanke på den begränsade tid som vi har till vårt förfogande är vi tvungna att göra vissa 

avgränsningar. Vi tycker därför att det är lämpligt att begränsa oss till att enbart undersöka 

SVT:s barnprogram, och därmed inte studera barnprogrammen i de kommersiella kanalerna. 

Vi har inte möjlighet att undersöka Bolibompa under alla katastrofer som inträffat, därför 

avgränsar vi oss till de tre katastrofer som vi anser är de mest omfattande sedan SVT:s 

barnprogram startade 1987: Estoniakatastrofen 1994, terrorattacken i USA 2001 och 

flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.  

 

För att få en bild av hur barnprogrammen såg ut under de olika katastroferna väljer vi att 

studera SVT:s barnprogram under händelserna och de tre efterföljande dagarna. Med 

anledning av den tid som vi har till vårt förfogande begränsar vi vår undersökning till fem 

forskningsintervjuer. Detta anser vi är tillräckligt för att vi ska kunna besvara vår 

forskningsfråga.  
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2 
Bakgrund 

 
 

I detta kapitel presenteras en övergripande bakgrund 
 som orienterar och informerar läsaren i studiens problemområde. 

Avsnittet ska ge en bra kunskapsgrund.   
 
 
 
 
 
 

Bolibompa 

Bolibompa är namnet på inramningen för barnprogrammen i Sveriges Television. 

Ursprungligen användes inte namnet Bolibompa som titel för programmet, utan gick under 

samlingsnamnet Barnprogram. Trots att namnet Bolibompa alltid har förekommit i 

programmets vinjett, som introducerades i slutet av 1980-talet, var det först 1997 som 

Bolibompa användes som namn för hela programmet. Samtidigt började barnprogrammen 

delvis direktsändas, på en fast tid mellan 18:00 och 19:00 i SVT1. Tidigare visades 

programmen från klockan 17:30  till 18:00 och under några år från 18:15 (Wikipedia, 2007). 

Ursprungligen hade Bolibompa inte några särskilda presentatörer och presenterades då av 

SVT:s hallåor. Men 1990 fick barnen sina egna programvärdar.  

 

Idag har Bolibompa fem programledare, som turas om att sända från Bolibompastudion. 

Även redaktionen har expanderat genom åren, och nu samarbetar tjugofyra personer med 

att tillverka Bolibompa. Idag sänds programmet från Studio 5 i tevehuset i Stockholm och 

under sändning arbetar fem personer; sändningsproducent, kameraman, ljud och ljus, samt 

programledare. Sedan våren 2007 direktsänds Bolibompa varje vardagskväll (Wikipedia, 

2007). Helgens sändningar spelas in under veckorna. Bolibompa är indelat i två halvor för 

olika målgrupper. Den första delen är för barn mellan tre och sex år. Den senare delen är för 

de lite äldre barnen, med en målgrupp på sju till nio år. Bolibompas främsta roll är att 

underhålla, men inom ramen för barnprogrammen finns också Lilla Aktuellt, som är SVT:s 

nyhetsprogram för barn och ungdomar. Där tar man upp aktuella händelser och förklarar 

dem på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt (SVT, 2007) 
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SVT:s ansvar 

SVT är en del av Sveriges public service och har därför i uppgift att bedriva teveverksamhet i 

allmänhetens tjänst (Granskningsnämden, 2007). Sveriges television kan ses som en nytta 

för samhället och har till uppgift att sprida information. SVT ska också tillgodose allas behov, 

samt vara folkbildande (Kindblom & Sundeby, 2001). Det är riksdagen som beslutar  

om villkoren för Sveriges television. De sammanställs i det så kallade sändningstillståndet 

(Statens offentliga utredningar, 2005). Vissa villkor i sändningstillståndet är särskilt 

intressanta för vår studie: 

 

12 §  

SVT skall ägna ökad uppmärksamhet åt program för och med barn och ungdomar 

samt i dessa program förmedla kulturella och konstnärliga upplevelser samt nyheter 

och information. SVT skall ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn som 

tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper (Regeringsbeslut 27, 2001-12-20). 

 

Förutom 12§, som fokuserar på programutbudet för barn, finns det ytterligare bestämmelser i 

sändningstillståndet som är av intresse vid en produktionsstudie av barnprogram i en public 

service-kanal. SVT ska bland annat erbjuda ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet 

på svenska. Programmen ska även spegla det mångkulturella Sverige samt andra länders 

kulturer. De ska dessutom bevara och utveckla teves förutsättningar för att ge upplevelser 

och stimulera fantasin, och därmed ge tillfällen till underhållning, engagemang och inlevelser.  

 

Teveapparater finns i de flesta svenska hem och eftersom SVT:s program är marksända når 

de ut till nästan alla barn. Men barn lyssnar och tittar inte enbart på program som är 

producerade för dem, utan också på sådant som egentligen är avsett för vuxna (Statens 

offentliga utredningar, 2005). SVT tillämpar sedan många år egna policyregler angående 

våldsskildringar i teve. Dessa går i stora drag ut på att grovt våld inte ska visas på teve förrän 

efter klockan nio på kvällen, då barn i allmänhet inte ser på teve. Policyreglerna säger även 

att SVT ska undvika att placera nyhetsprogram (där våld speglas) i anslutning till 

barnprogram (Kindblom & Sundeby, 2001).  

 

Sverige är ett av medlemsländerna i FN och har därmed erkänt barnkonventionen. Artikel 17 

i konventionen, Massmedias roll,  är särskilt intressant för denna undersökning. Artikeln 

uppmanar medierna att säkerställa att barn har tillgång till information från olika nationella  
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och internationella källor. Den uppmuntrar massmedier att sprida information och material 

som har ett socialt och kulturellt värde för barn. Barnen ska också skyddas från information 

och material som är till skada för deras välfärd (FN:s generalförsamling, 1989). 

 

 

Begreppet katastrof 

Att Estonias förlisning, terrorattacken i USA och flodvågskatastrofen i Sydostasien alla är 

katastrofer råder det nog inga tvivel om. De är alla händelser som orsakat stort mänskligt  

lidande och materiell förstörelse, vilket är utmärkande egenskaper för en katastrof. Jarlbro, 

Sandberg och Palm, som i sin rapport Ammoniakolyckan i Kävlinge (1997) definierar 

begreppet katastrof, anser att det är händelser som ofta hotar människors existens och 

trygghet. De delar också in katastrofer i två kategorier; naturkatastrofer och teknologiska 

katastrofer, där den sistnämnda syftar på katastrofer orsakade av människan. Vi anser att 

katastroferna som ingår i vår studie uppfyller kraven för att definieras som katastrofer. 

Terrorattacken i USA och Estonias förlisning räknas som teknologiska katastrofer och 

eftersom flodvågen i Sydostasien utlöstes av en jordbävning klassas den som en 

naturkatastrof. 

 

 

Estoniakatastrofen 

Kvällen den 27 september 1994 lämnar passagerarfärjan M/S Estonia Tallins hamn med 

Stockholm som destination. Ombord finns 989 personer. Vädret är hårt med vindbyar på upp 

mot trettio meter i sekunden. Klockan ett på natten hör en vakthavande matros en metallisk 

smäll från färjans bog. En kvart senare lossnar bogvisiret. Rampen slits bort och mängder av 

vatten strömmar in på bildäck. 01:23 sänder färjan ut sitt första nödanrop. Sju minuter senare 

upphör all kontakt med M/S Estonia, som nu har hela styrbordssidan under vatten. Färjan 

sjunker snabbt med aktern före och femtio minuter efter smällen försvinner hon från de 

närliggande fartygens radarskärmar. När det första fartyget kommer till olycksplatsen finns 

det inga synliga tecken på färjan. Däremot är vattnet fyllt med räddningsflottar och människor 

som ropar på hjälp. Den 28 september 1994 dör 852 människor i Estoniakatastrofen. 551 av 

dem kommer ifrån Sverige (Styrelsen för psykologiskt försvar, 2007). 
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Terrorattacken i USA 

Kvart i åtta på morgonen den 11 september 2001 lyfter American Airlines Flight 11 från 

Bostons flygplats. Ombord finns nittiotvå personer, fem av dem är kapare. Kort därefter 

lämnar ytterligare tre plan amerikanska flygplatser. Alla med kapare ombord. Inom loppet av  

tjugofem minuter har fyra fulltankade plan lyft med sammanlagt nitton självmordsterrorister 

och 256 passagerare. Alla ska de inom loppet av en och en halv timme vara döda. 

 
De två första planen flygs av kaparna rakt in i World Trade Center. Tvillingtornen fattar 

omedelbart eld och rasar samman av hettan. Av de 17 000 personer som befinner sig i 

kontorsskraporna under attacken dör nästan tretusen. En timme efter den första attacken  

kraschar det tredje planet in i försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Den träffade 

delen brinner och rasar samman. Det fjärde planet störtar i skogen söder om Pittsburgh. 

Troligtvis på väg mot Vita Huset (Svensson, 2002 och Wikipedia, 2007).  

 

 

Flodvågskatastrofen 

Klockan åtta den 26 december 2004 inträffar en av de kraftigaste jordbävningarna någonsin. 

Havsplattorna ute i Indiska Oceanen pressas emot varandra och detta blir starten på en av 

historiens värsta flodvågskatastrofer. En jättevåg bildas och närmar sig land med en 

hastighet på flera hundra kilometer i timmen och en kvart efter skalvet når den första vågen 

Sumatra i Indonesien. Klockan tio på förmiddagen drar sig vattnet tillbaka från Thailands 

stränder och tjugofem minuter senare slår jättevågen in med förödande kraft. På vissa ställen 

är vågen upp emot tio meter hög. Förutom Thailand och Indonesien drabbas även Indien, Sri 

Lanka, Burma och Bangladesh. Vågorna når till och med Afrikas östkust. Den enorma kraft 

som de bär med sig innebär total förödelse och ett stort antal omkomna i de drabbade 

områdena. Nästan 300 000 människor mister livet i flodvågskatastrofen den 26 december 

2004. 543 av dem är svenskar (Ryman, 2005 och Wikipedia, 2007). 
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3 
Teoretiska utgångspunkter 

 
 

I detta avsnitt följer en redovisning av vilket forskningsfält  
studien befinner sig i. Här beskrivs de teoretiska begrepp vi tillämpar   

och tidigare gjorda undersökningar.  
 
 
 
 
 
 

Tidigare forskning 
I vår studie blir forskningsfälten gränsöverskridande. Ett av fälten behandlar hur barn 

påverkas av tevenyheter och det andra beskriver produktionen av barnprogram i SVT. Vad vi 

vet har det inte gjorts någon tidigare undersökning som liknar vår. Det försvårar arbetet med 

att anknyta resultatet till tidigare forskning. Vi har därför tvingats välja ut delar ur gjorda 

undersökningar som vi kan relatera till vår egen. 

 
Soilikki Vettenranta är utbildad journalist och professor i mediepedagogik vid Norges 

tekniska och naturvetenskapliga universitet i Trondheim. I sin bok De unge og 

katastrofenyheter (2005) redogör hon för sin forskning om hur barn påverkas av 

katastrofnyheter. Studien visar att de flesta unga som deltog i undersökningen tycker att 

nyheter som beskriver verkliga händelser påverkar dem starkare än fiktiv film om krig och 

katastrofer. Deltagarna anser ändå att dessa nyheter ska visas, eftersom de tycker att de är 

en del av verkligheten och att man behöver andra perspektiv på världen. Vettenranta skriver 

att barn knappast kan beskyddas från katastrofnyheter, men att det är viktigt att de inte 

lämnas ensamma med intrycken. Hon menar också att även om barn kanske inte ställer 

frågor betyder det inte att de är ointresserade eller inte vill samtala. Barn undrar däremot ofta 

om liknande händelser kan ske hos dem och de kan behöva hjälp med att förstå hur 

medierna sätter ihop sina berättelser. Vettenranta anser i sin bok att alla journalister inte är 

medvetna om de yngre åldersgruppernas reaktioner på spektakulära och omskakande 

katastrofnyheter. Boken redogör även ingående för vad en katastrof är och om hur teves 

dramaturgi i nyhetsberättandet har förändrats och vad det betyder för barnens uppfattningar. 
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Joanne Cantor är professor i kommunikation vid Universitetet i Wisconsin. Hon har gjort 

flertalet undersökningar om medieeffekter med inriktning på barn och är internationellt 

erkänd som expert på barn och massmedier. Cantors bok Mommy, I’m scared (1998), som 

är baserad på hennes egen akademiska undersökning, visar att barn blir rädda för vad de 

ser på nyheterna. Cantor menar att teven gör så att katastrofnyheter utspelar sig i familjers 

vardagsrum och även om händelserna i sig inte är geografiskt nära kan dessa nyheter bli 

hemska upplevelser för många barn. Hennes forskning visar att var fjärde barn är rädd för 

nyheter om naturkatastrofer, och att mer än var tredje är rädd för nyheter om kriminellt våld. 

Vidare menar Cantor att tevens förmåga att sända repriserade bilder av en och samma 

katastrof skapar stor rädsla och oro hos barn, eftersom de tror att samma händelse sker om 

och om igen. 

 

Ingegerd Rydin, fil. doktor i medier och kommunikation vid Högskolan i Halmstad, gör i sin 

bok Barnens röster (2000) ett försök att påvisa hur samhällsklimatet, vad gäller synen på 

barn och barnkultur, skapat förutsättningar för förnyelse av barnprogrammen. Barnprogram 

har sedan uppkomsten av radio och teve varit en given del av programverksamheten, men 

Rydin menar att barnprogrammens roll och funktion har ändrats genom åren. Enligt de 

inledande policydokumenten skulle barnprogram vara underhållande och inte underordnas 

lärarens pekpinne. De skulle ge förströelse och avkoppling efter skoldagens slut men fick 

gärna ha ett fostrande syfte.  

 

Under 70-talet utvecklades en pedagogisk genre och tonvalet blev generellt sätt mer seriöst. 

Ett genomgående drag var att programmen innehöll mycket upprepningar och 

förtydliganden. På 70-talet fick redaktionerna också mer kunskap om publiken och dess 

förutsättningar att tillgodogöra sig programmen. Det blev viktigt att nå ut till alla slags 

grupper. Rydin menar vidare att 70-talet innebar en stark expansion för barnprogrammen 

och att programmen på 80- och 90-talen bar arvet vidare. Man såg till att bibehålla 70-talets 

målsättningar, men den starka tonvikten på språk- och begreppsträning som ingått i strävan 

att minska kunskapsklyftorna hamnade i skymundan. I stället producerades faktaprogram om 

vetenskap, djur och natur. Man började också inse att man måste rikta sig till publiken på ett 

annat sätt än förr. Detta gjorde man genom att vädja till barns känsloliv.  
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Rydin kom fram till att formspråket under 80- och 90-talen förändrades. Hon menar att 

tempot var högre än tidigare, i synnerhet i de program som riktade sig till äldre barn. De 

långsamma informativa programmen med ambitionen att göra världen förståelig förekom inte 

lika ofta. Vidare gjordes program i syfte att framkalla starka upplevelser som humor, 

spänning och dramatik. Samtidigt försökte man att leva upp till ansvaret att producera 

angelägna program med mål och mening.  

 

 

Den sociala ansvarsideologin 

Historien visar att samhällsförändring och medieförändring går hand i hand. Stig Hadenius 

och Lennart Weibull (2005), professorer i journalistik respektive massmedieforskning, menar 

att samhället har påverkat medierna politiskt, ekonomiskt och tekniskt. Samtidigt har 

medierna också påverkat samhällsutvecklingen. Det har gjorts olika försök att klassificera 

förhållandet mellan medier och samhälle. Ett av de mest kända försöken är den amerikanska 

Hutchins-kommissionen från 1947, som upprättade fyra massmedieideologier:  

 

Den auktoritära ideologin, som innebär att massmedier kontrolleras av de politiska 

beslutsfattarna. Den frihetliga ideologin, vilken går ut på att medborgarna antas vara aktiva 

och intresserade av att skapa opinion. Den sociala ansvarsideologin, som betyder att 

massmedierna har bestämda moraliska skyldigheter i samhället. Och slutligen den 

marxistiska medieideologin, vilken menar att medierna styrs av en elit.  

 

Av Hutchins-kommissionens fyra medieideologier har vi i vår undersökning valt att enbart 

använda oss av den sociala ansvarsideologin. Hadenius & Weibull skriver att denna ideologi 

innebär att medierna inte endast ska förmedla sådant som är säljbart och inte heller utnyttja 

sin frihet till att producera enbart det som är kommersiellt gångbart. Medierna har ett ansvar 

inför samhällsutvecklingen och måste även utföra en obekväm journalistik.  

 

Denis McQuail (2005), professor i massmedieforskning i Amsterdam, menar att den sociala 

ansvarsideologin även involverar en syn på mediernas ägandeskap. Detta ägandeskap kan, 

istället för att betraktas som obegränsat privat ägt, ses som allmänhetens förtroende. Han 

menar även att mediernas rätt till fri publicering är följt av vissa skyldigheter mot samhället. 

Medierna bör följa bestämda etiska och professionella riktlinjer och de ska bibehålla hög 

standard genom självreglering. Nyhetsmedier bör också vara korrekta, objektiva och  
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relevanta. McQuail menar även att staten kan behöva ingripa för att försvara allmänhetens 

intresse.  

 

Det är främst teve och radio i västra Europa som präglas av den sociala ansvarsideologin, 

som i de flesta länder betecknas public service (Hadenius & Weibull, 2005). Eftersom SVT är 

en del av Sveriges public service och därmed har ett uppdrag och ansvar gentemot 

allmänheten, anser vi att denna teori är intressant att tillämpa på vår studie.  

 

 

Teorin om public service 

Enligt McQuail (2005) finns det ingen allmän accepterad teori om public service, men han 

menar att begreppet public service relaterar till ett system som är utformat av lagar och som 

generellt är finansierat av en obligatorisk licens som betalas av hushållen. Detta system, som 

förespråkar en självständig television, oberoende av politiska, kommersiella eller ekonomiska 

intressen, ska tjäna allmänhetens intressen genom att tillgodose samhällets och dess 

invånares kommunikationsbehov (McQuail, 2005).  

 

Definitionen av public service har förändrats under årens lopp, beroende på 

det rådande samhällsklimatet. Det finns alltså ingen entydig och beständig innebörd av 

begreppet, utan det är varje tidsperiod som skapar sin egen definition. Detta kan vara ett av 

skälen till att ideologin om public service har bevarats så länge (Fogelström, 2003). 

 

1994 antog Europarådet en definition av public service, som innefattar en antal krav som 

public service-institutioner ska uppfylla. De ska (citerat Gripsrud, 1999:334): 

 

1. Vara en integrerande, gemensam referenspunkt för alla delar av publiken.  

2. Vara ett forum för offentliga diskussioner där ett så brett urval av uppfattningar som 

möjligt kommer till uttryck.  

3. Sända opartiska och oberoende nyheter, informationer och kommentarer. 

4. Utveckla ett pluralistiskt, nyskapande och varierat programutbud av hög etisk och 

kvalitetsmässig standard och inte låta marknadskrafterna leda till att man ger avkall på 

kvaliteten. 
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5. Erbjuda program som intresserar de breda publikgrupperna och som samtidigt tar hänsyn 

till minoriteternas behov. 

6. Avspegla de olika filosofiska och religiösa uppfattningar som finns i samhället för att 

stärka den ömsesidiga förståelsen i etniskt sammansatta och mångkulturella samhällen. 

7. Bidra aktivt till en ökad omsorg om och spridning av mångfalden i det nationella och det 

europeiska kulturarvet. 

8. Se till att programutbudet innehåller en betydande andel av originella produktioner av 

oberoende producenter, framför allt spelfilm, drama och andra konstnärliga arbeten.  

9. Vidga tittarnas och lyssnarnas valmöjligheter genom att erbjuda program som normalt 

inte sänds av kommersiella radio- och TV-bolag. 

 

McQuail anser att teorin om public service måste sättas i relation till vilken typ av 

organisation som behövs för att uppnå de angivna målen. Han tror att en enbart fri marknad 

skulle ha svårt att tillgodose dessa angivna kriterier, eftersom det kanske inte skulle vara 

lönsamt nog för de kommersiella medieföretagen.  

 

Vi väljer att se public service som en normativ teori som utformar ramen för hur SVT bör 

arbeta. För att förstå varför barnprogrammen ser ut som de gör under och dagarna efter en 

katastrof blir det intressant att sätta resultaten av forskningsintervjuerna i relation till teorin 

om public service.  

 

 

Massmedieretorikens sociala rum 

Bengt Nerman, docent i litteraturhistoria, skriver i sin bok Massmedieretorik (1981) om 

mediernas tendens att beskriva världen med dramaturgiska begrepp som utgångspunkt. 

Nerman applicerar massmedieretoriken på medier i stort, men framförallt på den skrivna 

presstexten. Vi kommer däremot att tillämpa teorin på tevemediet. Nerman beskriver 

medieanvändning som att se en teaterföreställning, där mediet gestaltar en scen med  

huvudroller och biroller, rekvisita och miljö. Programmets utformning avgörs av vad innehållet 

vill med tittarna. Det kan syfta till att underhålla, förmedla känslor, skapa gemenskap, 

informera eller överföra budskap.  

 

Den värld som tevemediet upprättar kallas för ett socialt rum. Tittarna erbjuds det sociala 

rummet som ett förslag på en föreställning av världen. Bengt Nerman menar att om man  
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granskar det här rummet så kan man få se mediets relation till verkligheten och de 

värderingar och uppfattningar som de här relationerna bygger på. Detta sociala rum är en 

inbjudan till tittarna att dela mediets relationer och värderingar. En redaktion har även en bild 

av hur ett visst innehåll i olika avseenden ska vara för att vara bra. Den bilden fungerar som 

ram för det sociala rummet (Nerman, 1981). 

 

I vår studie blir massmedieretorikens sociala rum Bolibompas värld. Utformningen av 

barnprogrammen på SVT påverkas av vad man vill att innehållet ska göra med tittarna.  

För att vi ska kunna se om innehållet i Bolibompa dagarna efter en katastrof är tänkt att 

underhålla, förmedla känslor eller informera, kommer vi att utgå från teorin om 

massmedieretorikens sociala rum. För att kunna studera produktionen av Bolibompa kring en 

katastrof är det viktigt att förstå redaktionens bild av hur innehållet i barnprogram ska se ut 

för att vara bra. Även i denna aspekt av vår studie kan vi applicera teorin om sociala rum.  

Genom att tillämpa Nermans teori ska vi även försöka ringa in Bolibompavärldens normer 

och värderingar.  

 

 

Socialisationsteorin 

I boken Vem fostrar våra barn – videon eller vi? beskriver medieforskaren Inga Sonesson att 

socialisation kan ses som den process genom vilken individer får sin bild av verkligheten.  

Medierna, som kan ses som samhällets förlängda arm, bidrar till att definiera den här 

verkligheten omkring oss och därmed definiera vilka vi är (Gripsrud, 2000). En stor del av 

forskningen kring barns och ungdomars medieanvändning fokuserar på mediernas roll i just 

socialisationsprocessen.  

 

Redan som barn kommer vi i kontakt med medier. De förmedlar underhållning, information 

och budskap. Medierna är delvis direkt riktade till barn, som till exempel barnprogrammen i 

teve, med sitt direkta tilltal. De riktar sig också till barnen i hemmet, vilket gör att de skiljer sig 

väsentligt från alla andra former av sekundär socialisation (Gripsrud, 2000). Mediernas 

funktion i socialisationsprocessen är både beroende av och relaterad till olika 

omständigheter. Några av faktorerna är barnens ålder, deras sociala tillhörighet och deras 

intellektuella utveckling (Sonesson, 1989).  
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Sonesson menar även att barns ålder har betydelse för vilka effekter medierna har. Hon 

visar på att det finns delade meningar inom forskningen för medieeffekter på barn. Det råder 

oenighet när det gäller frågan om yngre eller äldre barn blir mest rädda framför teven. Vissa 

forskare hävdar att det är de minsta barnen som blir mest rädda för skrämmande tevebilder. 

Äldre barn har däremot en annan mogenhet och har därför större möjlighet att motverka  

skräckupplevelser framför teven. Andra forskare menar tvärtom. De anser att äldre barn har 

hunnit se mer skrämmande saker på teve och därmed byggt upp en bestående ängsla. Den 

ängslan lagras och varje gång barn ser något skrämmande på teven förvärras denna rädsla.  

  

Även om vi inte ämnar att göra en effektstudie är socialisationsteorin intressant, eftersom 

Bolibompa är en del av medieutbudet för barn. Vi tror att barn till stor del får sin 

verklighetsuppfattning från medierna och i synnerhet från teve. Vi anser även att 

barnprogram bidrar till barns identifikation och att de tar vid där dagis och skola slutar. Därför 

är det är intressant att se hur Bolibompa gör för att spegla den tid vi lever i.  
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4 
Undersökningens genomförande 

 
 

Här beskrivs det empiriska materialet och metoden vi  
arbetat efter. I kapitlet redovisas även tillvägagångssättet och vårt  

analytiska redskap.  
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ forskningsintervju 

För att undersöka varför barnprogram i SVT ser ut som de gör, i synnerhet efter en katastrof, 

har vi valt att göra forskningsintervjuer. De utvalda intervjupersonerna har alla varit 

verksamma inom produktionen kring Bolibompa under någon eller några av de utvalda 

katastroferna. Den metod som vi anser mest lämplig för vår studie är den som Steinar Kvale, 

forskare i pedagogisk psykologi, kallar för kvalitativ forskningsintervju. Den kan ses som ett 

professionellt samtal med en struktur och ett syfte.  

 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som ett samspel mellan två personer, där 

kunskaper byggs upp. I intervjusamtalen lyssnar forskaren på vad respondenten berättar om 

sin livsvärld. Vidare menar Kvale att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan två 

likvärdiga, utan att det är forskaren som kontrollerar situationen. Det är också forskaren som 

presenterar ämnet för intervjun och som kritiskt följer upp svaren. Enligt Kvale är det viktigt 

att intervjuaren tolkar och registrerar vad som sägs och hur det sägs, exempelvis tonfall och 

kroppsliga uttryck. För att kunna göra det på bästa sätt har vi valt att göra intervjuerna på 

plats i Stockholm. Vid ett personligt möte kan vi även förtydliga eventuella oklarheter. Vi har 

valt att använda oss av halvstrukturerade frågor eftersom de ger möjlighet till omformulering 

beroende på hur den intervjuade personen svarar. På det sättet får vi så fullständiga svar 

som möjligt (Kvale, 1997).  

 

För att kunna analysera resultatet av forskningsintervjuerna använder vi oss av menings-

koncentrering. Metoden innebär en koncentrering av det som intervjupersonen uttryckt. 
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Den väsentliga innebörden i de långa uttalandena pressas samman till kortare och koncisare 

formuleringar. Det ger en överskådlig bild av intervjuns mening (Kvale, 1997). 

 

 

Urval 

För att undersökningens resultat ska bli så tydligt som möjligt, och med tanke på tiden vi har 

till vårt förfogande, krävs det att vi gör ett urval. Det känns naturligt att begränsa vår studie till 

Bolibompa och därmed SVT:s barnprogram. Dels för att de är väletablerade och marksända, 

och dels för att programmen sänds dagligen från studio med programledare. SVT är 

dessutom en del av Sveriges public service och ska därför arbeta i allmänhetens tjänst. Det 

anser vi gör studien extra intressant.  

 

För att vi ska få en bra bredd och röra oss över tiden anser vi att Estoniakatastrofen, 

terrorattacken i USA och flodvågskatastrofen är lämpliga katastrofer att välja. De är alla 

händelser som fått mycket utrymme i medier och som påverkat och berört många svenskar. 

Som underlag för vår studie har vi valt att avgränsa oss till sammanlagt tolv vardagar i 

anslutning till de tre katastroferna. Fyra dagar från varje katastrof anser vi tydligt nog 

beskriver hur Bolibompa såg ut under och dagarna efter.  

 

Vår undersökning baseras på forskningsintervjuer med fem utvalda personer, som vi anser 

besitter tillräckliga kunskaper kring studiens infallsvinkel på barnprogram. Samtliga 

intervjupersoner har varit delaktiga i barnprogrammens produktion under alla eller några av 

våra utvalda dagar och de arbetar fortfarande inom Barn och ungdom på SVT i Stockholm.  

 

Bella Stjerne är programchef för Barn- och ungdomsinköp och tablåansvarig för Barn och 

ungdom på SVT. Hon har arbetat på Barn och ungdom under 35 år och har därför varit aktiv 

under samtliga katastrofer. Det gör att hon besitter stora kunskaper i vårt forskningsämne 

och dessutom kan göra jämförelser över tid. 

 

Anna Alandh är projektledare för Barn och ungdom på SVT. Under terrorattacken i USA 

2001 arbetade hon som producent för Bolibompa. Hon kan redogöra för hur det  

redaktionella arbetet fungerade och hur diskussionerna gick under katastrofens efterföljande 

dagar.  
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Frida Boëthius är projektledare för ungdomsprogrammet REA på SVT. Under 

flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 var hon projektledare för Bolibompa, vilket gör att 

även hon har kunskaper kring produktionen av barnprogram under en katastrof. 

 

Johan Anderblad har arbetat som programledare på Bolibompa sedan 1990. Han 

medverkade i Bolibompas sändningar under både terrorattacken i USA och under 

flodvågskatastrofen. Han kan därför redogöra för programledarrollen i ett barnprogram under 

en katastrof.  

 
Monica Åhlén har arbetat på Barn och ungdom på SVT i tjugo år. Under Estoniakatastrofen 

var hon delaktig i produktionen av Björnes magasin. Hon är numera projektledare för 

Bolibompa och vet därmed hur redaktionen tänker kring barnprogram och katastrofer idag. 

 

 

Tillvägagångssätt 

En förutsättning för att kunna formulera syfte och forskningsfråga var att först ringa in vårt 

forskningsfält. Det gjorde vi genom att söka och ta del av litteratur som på något sätt 

behandlade vårt ämne. Vi gjorde först ett brett urval, för att därefter avgränsa oss och välja ut 

relevanta delar. Vi hade svårt att hitta andra avhandlingar om hur tevemediet arbetar under 

en katastrof, men vissa delar av litteraturen kunde vi ändå applicera på vår forskningsfråga 

och ta upp som tidigare forskning. Vi hade problem med att hitta lämpliga teorier att knyta till 

vår forskning, vilket gjorde att teorierna fick en annan inriktning under arbetets gång. Vår 

första ambition var att använda oss av teorier om teveproduktion, i synnerhet i samband med 

katastrofer, men istället fick vi inrikta oss på teorier om hur barn påverkas av tevemediet.  

 

Inledningsvis ämnade vi att analysera både hur och varför Bolibompa ser ut som det gör 

under en katastrof. Efterhand insåg vi att beskrivningen av hur programmen såg ut bättre 

lämpade sig som ett mer ingående bakgrundsavsnitt. Vi valde därför att endast koncentrera 

oss på att analysera varför barnprogrammen såg ut som de gjorde. Vi tyckte därför att det 

var lämpligt att basera vår forskning på intervjuer.  

 

En förutsättning för att kunna genomföra forskningsintervjuerna var att vi hade sett de 

aktuella barnprogrammen. Eftersom vi ville studera samtliga program mer ingående  

beställde vi, från Statens ljud- och bildarkiv, alla Bolibompaavsnitt samt de närliggande 
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programmen som sändes under och dagarna efter katastroferna. För att få en bild av hur 

många barn som tittade på programmen beställde vi samtidigt tittarstatistik från 

Mediamätning i Skandinavien (MMS). Begreppet barn och unga i tittarsiffrorna innebär 

åldersgruppen tre till fjorton år. När vi studerade programmen antecknade vi relevanta 

situationer och uttalanden. Sammanfattningen av det blev en bra grund för resterande del av 

uppsatsen.  

 

Efter att ha granskat programmen fick vi klart för oss vilka vi ville intervjua. Därefter 

kontaktade vi våra intervjupersoner på SVT, och inom en vecka var samtliga bokade. 

Eftersom vi ville göra intervjuerna på plats valde vi att åka till Stockholm. På en veckas tid 

hann vi med våra fem forskningsintervjuer och ett besök i Bolibompas studio och kontrollrum 

under direktsändning.  

 
När intervjuerna var genomförda hade vi flera timmars inspelat material som vi lyssnade 

igenom och skrev ner ordagrant. Vi använde oss av det som Kvale (1997) kallar för 

meningskoncentrering när vi sammanställde resultatet. Utifrån teorierna analyserade vi vårt 

resultat samt reflekterade kring det med hjälp av den tidigare forskningen. Slutligen 

diskuterade vi resultatet och våra slutsatser samt gav förslag på vidare forskning.  

 

För oss var språket i uppsatsen och dess utformning väldigt viktig. Därför valde vi att skriva 

samtliga delar av uppsatsen tillsammans. Vi är medvetna om att detta har tagit extra tid, men 

vi ansåg ändå att det var befogat, eftersom vi ville ha ett enhetligt språk och en tydlig röd tråd 

genom hela uppsatsen.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då vår undersökning baseras på intervjuer var det viktigt att under genomförandet följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Utgångspunkten för dessa överväganden är individskyddskravet, som kan 

konkretiseras i fyra delkrav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om 

forskningens upplägg och syfte. Deltagarna har även rätten att bestämma om de vill delta  

efter att de har tagit del av den informationen. Personerna som intervjuas i undersökningen 

ska också ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska inte vara tillgängliga  
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för obehöriga. Insamlade uppgifter från intervjuerna får enbart användas i den aktuella 

forskningen.  

 

I vår undersökning anser vi att vi inte behöver använda oss av konfidentialitetskravet, 

eftersom samtliga intervjupersoner samtyckt till att namn och positioner får redovisas i 

uppsatsen. De övriga kraven har vi följt genom att tydligt förklara vid intervjuförfrågan syftet 

med undersökningen och vad lämnade uppgifter ska användas till. Intervjupersonerna hade 

givetvis möjlighet att tacka nej till att medverka i studien och samtliga har även erbjudits att ta  

del av den färdigställda uppsatsen. Avslutningsvis kommer det inspelade materialet från 

intervjuerna, som enbart använts i denna uppsats, att förstöras.  

 

 

Metodkritik 

Den största kritiken mot kvalitativ forskningsintervju som metod är att vi som forskare är 

subjektiva. Precis som Kvale (1997) skriver så kan validiteten ifrågasättas eftersom 

undersökningen förlitar sig på våra subjektiva intryck. Intervjuresultatets validitet har att göra 

med ett påståendes hållbarhet och trovärdighet. För att undersökningen ska bli valid krävs 

ständig kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av resultaten. Kvale anser också som 

kritik mot metoden att den är för personberoende. Han menar att en forskningsintervju är 

beroende av samspelet mellan forskaren och intervjupersonen. Detta ställer stora krav på 

forskarens skicklighet, empati och kunnande (Kvale, 2007).  

 

Vi är medvetna om kritiken mot vår valda metod, men anser ändå att vår huvudfråga endast 

kan besvaras med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. För att nå högre validitet i 

resultatet valde vi att båda närvara och vara aktiva under intervjutillfällena. Vi ansåg även att 

det var viktigt att genomföra intervjuerna på plats på tevehuset i Stockholm för att få 

personlig kontakt och kunna avläsa kroppsspråk.  

 

Vid användandet av en kvalitativ metod kan det vara svårt att fastställa reliabiliteten, det vill 

säga hur väl undersökningen skulle kunna genomföras av en annan forskare och hur pass 

oberoende resultatet är av den enskilda forskarens tankar och åsikter (Bodinger, 2002). 

Eftersom vi är uppväxta med SVT:s barnprogram och eftersom vi har upplevt alla tre 

katastroferna gick vi in i undersökningen med en viss förförståelse. Vi visste att katastroferna 
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fick mycket utrymme i medierna och att förändringar gjordes i tablån under de aktuella 

dagarna. Trots det tror vi inte att våra subjektiva intryck har påverkat undersökningens 

reliabilitet.   

 

Vi är medvetna om att socialisation är en teori om massmediers effekter och trots att vi inte 

gör en receptionsstudie anser vi ändå att den är befogad för vår undersökning. 

Socialisationsteorin menar ju att medier bidrar till barns verklighetsuppfattning (Gripsrud, 

2000) och därför tycker vi att det är intressant att se om barnredaktionen på SVT är 

medvetna om detta. 

 

Det var ett risktagande att göra den här typen av undersökning där resultatet endast vilade 

på intervjuer och där enbart ett fåtal personer hade tillräckliga kunskaper för att kunna  

besvara våra forskningsfrågor. Dessa personer hade makten att neka intervjuförfrågan, och 

utan dem hade inte denna studie gått att genomföra. Ytterligare kritik kan riktas mot att vi 

studerat barnprogram under en period som sträcker sig tretton år bakåt i tiden, vilket kan ha 

gjort att intervjupersonerna glömt bort viss information. 
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5 
Så här såg det ut 

 
 

I detta kapitel följer en beskrivning av hur Bolibompa såg ut under 
och dagarna efter de tre katastroferna. Avsnittet fungerar som underlag för  

återstoden av undersökningen. 
 
 
 
 
 
 

Estoniakatastrofen 

När Estoniakatastrofen inträffar, den 28:e september 1994, har SVT ännu inte börjat med 

direktsända barnprogram. Under våra utvalda dagar visas inspelade avsnitt av Björnes 

magasin och Bella & Theo. Barnprogrammen är placerade direkt efter Aktuellts  

18-sändning, vilket gör att många barn och ungdomar sitter framför teven vid tiden för 

nyheterna. I vanliga fall är Aktuellts 18-sändning femton minuter lång, men den 28:e 

september förlängs sändningen med ytterligare femton minuter på grund av katastrofen. 

Detta gör att Björnes magasin förskjuts och istället startar en kvart senare än vanligt.  

 

På grund av Aktuellts förlängning är det många barn som får ta del av de omskakande 

katastrofnyheterna. När Björnes magasin skulle ha börjat, kvart över sex, visas bland annat 

bilder på räddningsflottar, gråtande anhöriga och tecknade bilder på drunknande människor. 

Mer än 130 000 barn och ungdomar ser denna sändning och under de två kommande 

dagarna ser närmare 100 000 unga Aktuellts 18-sändningar som båda domineras av 

Estoniakatastrofen (MMS, 2007).  

 

Mellan Aktuellts förlängda sändning den 28 september och det försenade Björnes magasin 

pratar en av barnprogrammens presentatörer direkt till barnen om fartygsolyckan. Med en 

lugn och allvarlig ton försöker hon förklara vad som hänt och vad barnen kan göra om de 

känner sig oroliga. Med anledning av färjekatastrofen sänds den första dagen även ett extra 

insatt Lilla Aktuellt direkt efter Björnes magasin. Programmet handlar enbart om 

Estoniakatastrofen. De två efterföljande dagarna sänds barnprogrammen som vanligt på  
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utsatt tid. Den 30 september sänds det ordinarie Lilla Aktuellt. De första fyra minuterna 

ägnas åt Estoniakatastrofen.         

 

 

Terrorattacken i USA 

Den 11:e september 2001 domineras SVT av nyhetssändningar om terrorattacken i USA. 

Många av programmen i tablån kastas om men barnprogrammen förblir oförändrade. Precis 

innan Bolibompa, när många barn sitter framför teven, sänds bilder på kraschande plan, 

brinnande hus och blödande människor, om och om igen. Klockan sex börjar Bolibompa som 

vanligt, där programledaren Johan Anderblad har uppfinnarverkstad och visar film. 

Katastrofen omnämns överhuvudtaget inte.  

 

Det är först under den andra dagen som terrorattacken diskuteras i Bolibompa. Under den 

senare delen av programmet, som är tänkt för de äldre barnen, finns programledarna från 

Lilla Aktuellt och en barnpsykolog i studion. Tillsammans med Johan Anderblad försöker de 

förklara vad som hänt. De använder sig av ord som ofattbart, hat och rädsla. De förklarar att 

det är viktigt att prata om sin oro och barnen uppmanas att våga ställa frågor till vuxna i sin 

omgivning. I samband med detta nämns och visas även ett telefonnummer till Rädda 

Barnen. Det sju minuter långa samtalet, som ses av mer än 150 000 barn och ungdomar 

(MMS, 2007), avslutas med ett konstaterande om att livet måste gå vidare och så även 

Bolibompa. Programmet fortsätter och sist i sändningen uppmanar Johan Anderblad oroliga 

och ledsna barn att prata med någon vuxen eller ringa till Rädda Barnen.  

 

Den 13:e september, två dagar efter terrorattacken, visas fortfarande extrasändningar om 

katastrofen i anknytning till barnprogrammen. Bolibompa inleds likadant som under 

föregående dag och det är först under den andra halvan som katastrofen nämns. I samband 

med att Johan Anderblad säger god natt till de yngre tittarna informerar han om ett förlängt 

Lilla Aktuellt senare i programmet, som enbart ska handla om katastrofen i USA. Denna 

nyhetssändning ses av närmare 200 000 barn och ungdomar (MMS, 2007). 
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Flodvågskatastrofen 

Under mellandagarna 2004, efter flodvågskatastrofen, domineras SVT:s tablå av nyheter om 

händelsen i Sydostasien. Precis innan barnprogrammen sänds skakiga bilder på vågen som 

slår in över land, människor som flyr i panik och byggnader som rasar. Klockan sex visas 

Bolibompa som vanligt. Avsnitten som sänds under dessa dagar är alla förinspelade och en 

del av en julserie. I studion finns fyra programledare, som tillsammans förbereder en  

nyårsfest. Stämningen är glad och livlig och katastrofen omnämns överhuvudtaget inte. Det 

är först den 29 december som hallåan, i samband med Bolibompa, nämner händelsen. Både 

före och efter programmet upplyser man om ett extrainsatt Lilla Aktuellt dagen därpå. Innan 

Bolibompa, den 30 december, informerar hallåan återigen om det femton minuter långa Lilla 

Aktuellt, som enbart ska handla om flodvågskatastrofen. 110 000 barn och ungdomar ser 

denna sändning.  
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6 
Det här kom vi fram till 

 
 

I följande avsnitt presenteras en bearbetad och 
 analyserad version av forskningsintervjuerna. Här beskrivs  

resultatet av undersökningen. 
 
 
 
 
 

 

Fabriken Bolibompa 

För att på bästa sätt kunna analysera varför Bolibompa ser ut som det gör under och 

dagarna efter en katastrof, anser vi att det är nödvändigt att först undersöka Bolibompa i sin 

helhet. Resultatets första del består därför av intervjupersonernas uppfattningar om 

Bolibompas intentioner. 

 

Bolibompas projektledare, Monica Åhlén, anser att Bolibompas uppdrag är att rama in alla de 

program och värderingar som finns i SVT:s barnutbud. Barnprogrammen ska dels vara 

underhållande och utmanande, men framförallt trovärdiga. Barn ska känna sig hemma och 

bekväma när de tittar på Bolibompa.  

 

Barnprogrammen har en jätteviktig roll. Det är via barnprogrammen som barn kan få  

en utblick i världen, se andra förhållanden och förstå hur andra barn tänker. 

(Monica Åhlén, 2007-11-28)  

 

Bolibompas programledare Johan Anderblad menar att barnprogram har möjligheten att vara 

en motpol mot allt det andra som samhället skickar ut över barn och ungdomar. I Bolibompa 

ska det finnas ett budskap, en värdegrund, men det betyder inte att de inte kan vara roliga 

och underhållande. Han talar även om vikten av Bolibompas funktion som en direktkanal till 

barn. 

 

I ramen, alltså det vi gör, är vi tryggheten och kompisen som alltid finns där och har 

schyssta värderingar. Oavsett vad som har hänt på dagen eller hur barn har det  
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hemma i sin familj, i skolan eller på dagis, så ska det vara schysst här. Och sen får det 

naturligtvis även gärna vara roligt och så också.  

(Johan Anderblad, 2007-11-26)  

 

Som en del av Sveriges television och därmed också en del av Sveriges public service har 

Bolibompa, precis som den sociala ansvarsideologin och teorin om public service hävdar, ett 

ansvar inför samhällsutvecklingen. Vi menar att Bolibomparedaktionen är medvetna om att 

de har ett ansvar när det gäller barns syn på omvärlden och vilka värderingar och budskap 

barnprogrammen sänder ut. Resultatet visar även att redaktionen ständigt strävar efter att 

arbeta utifrån detta uppdrag. 

 

Att Bolibompas roll är viktig är något som även Bella Stjerne, tablåansvarig och programchef 

för inköp på Barn och ungdom på SVT, håller med om. Hon anser att barnprogram ska följa 

sin tid och spegla samtiden.  

 

Om man är barn och syns i teve så finns man. Alla barn måste få känna att de finns 

och att de kan identifiera sig. Det är nog en av de viktigaste hörnstenarna tycker jag.   

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 

 

Den värld som Bolibompa skapar, som vi väljer att kalla för Bolibompvärlden, kan liknas vid 

Bengt Nermans beskrivning av tevemediet som ett socialt rum. I det sociala rummet erbjuds 

tittarna ett förslag på en föreställning av världen (Nerman, 1981). En del av socialisations-

teorin menar att barn till stor del får sin bild av verkligheten genom medierna och därmed kan 

definiera vilka de är (Sonesson, 1989). Vi anser att Bolibomparedaktionen är medvetna om 

att de har en viktig roll i barnens tolkning av omvärlden och därför strävar efter att 

barnprogrammen ska spegla samtiden och därmed definiera verkligheten omkring oss. 

 

Monica Åhlén talar om vikten av ett rikt och varierat språk i Bolibompa. Ett exempel är att det 

aldrig förekommer några svordomar. Men det är inte bara språket som är viktigt, utan hela 

tilltalet, anser hon. Värdeorden på Bolibompa kan sammanfattas till lek, vänskap och tilltal. 

Monica Åhlén och Johan Anderblad pratar båda om betydelsen av att respekt är ett 

honnörsord. De anser att man ska ha respekt för barnens integritet och ha ett tilltal som är på 

deras nivå.  
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Jag tycker att det handlar om att man tar barnen på allvar, det låter så märkvärdigt när 

man säger det, men det är ju ändå det som man kan koka ner det till. Man kan väl 

kalla det respekt för barnen på något sätt. 

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Återkommande under samtliga intervjuer är Bolibompas vision om att arbeta med 

jämställdhet och genus. Bella Stjerne berättar att de försöker tänka på att det inte alltid ska 

vara en pojke i huvudrollen, utan åtminstone en pojke och en flicka. Det kan även vara så att 

flickan är den som är den starkare. Johan Anderblad tycker att det är viktigt att Bolibompa 

står för bra värderingar och han menar att det finns en starkt tradition att tänka så mycket 

som möjligt på genusfrågor. 

 

Om man är två programledare i studion och en mekar med motorcykeln och en ska 

laga mat, så försöker vi givetvis att det är tjejen som mekar med motorcykeln. Det här 

är små, små grejer, men man får försöka ha med sig det hela tiden.  

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Anna Alandh, projektledare på Barn och ungdom på SVT, berättar att de diskuterar mycket 

kring Bolibompa. Bland annat om vad de ska förmedla och vad som är kärnan i programmet. 

Hon beskriver vikten av att tänka på mångfalden i samhället. Om tjugo procent av barnen i 

Sverige härstammar från andra kulturer så ska det speglas i Bolibompa, berättar hon. Även 

Johan Anderblad talar om redaktionens diskussion kring vad Bolibompa förmedlar.  

 

Man måste ta sig tid ibland att analysera, titta på vad det är vi gör, vad det är vi förmedlar och 

vad vill vi förmedla. Då har man möjlighet att förändra det. Och det vi ständigt kommer fram till 

är att barnen är väldigt beroende av rutiner. Det är därför den här 18-tiden är så viktig, att man 

vet att samma tid varje kväll så finns vi här. Oavsett vad som har hänt på dagen, så ska det 

finnas en kompis där på kvällen. Detta ger en slags trygghet, någon slags sällskap och 

naturligtvis också en inspiration till ett bra liv någonstans. Jag tycker att trygghet och rutin är en 

viktigt grej som jag tror gynnar barnen. Och det är något som vi faktiskt jobbar på hela tiden.  

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Med hjälp av intervjuerna och Nermans teori kan vi se att Bolibompa är som en egen värld, 

med egna normer. Nerman (1981) menar i sin beskrivning av det sociala rummet, att tittarna 

bjuds in att dela mediets värderingar och normer. Utifrån intervjuerna utläser vi att Bolibompa 

har en ambition att ständigt tänka på jämställdhet, genus och mångfald. Anna Alandhs 
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redogörelse för hur mångfalden i samhället ska speglas i Bolibompa kan knytas till Nermans 

beskrivning av att medier har en relation till verkligheten. Detta kan även förklara Bolibompas 

strävan efter att ge barn en förståelse för hur andra barn tänker. Bolibompas syn på 

mångfald kan även förklaras av det krav, som återfinns i teorin om public service, som menar 

att mångfalden i samhället ska speglas och därmed stärka förståelsen för olika kulturer och 

etnicitet i samhället. 

 
Anna Alandh berättar att i Bolibompavärlden har programledaren en viktig roll, eftersom de 

är förebilder. Johan Anderblad förklarar att idén med Bolibompa alltid har varit att 

programledarna är sig själva. Han berättar att programledarna väljs ut efter olika karaktärer, 

för att det ska finnas en blandning. Det handlar inte bara om kön och utseende, utan även 

om personlighet. Han menar att det måste finnas olika personligheter så att barn i olika 

åldrar kan fastna för någon som de tycker om. Monica Åhlén är av samma mening och 

berättar att de arbetar mycket med just hur programledarna ska vara.  

 

Våra programledare ska kännas som vuxna kompisar, som tittar på programmen 

tillsammans med barnen som är hemma. Det är också viktigt att programledarna 

känns äkta. De är inga skådespelare. De är ju sig själva. Det är viktigt att de inte 

spelar teater.  

(Monica Åhlén, 2007-11-28) 

 

I intervjuerna med Bella Stjerne och Monica Åhlén beskrivs problematiken kring Bolibompas 

breda målgrupp. Bella Stjerne menar att det är stor skillnad mellan en treåring och nioåring.  

Men hon förklarar att om ett program, som siktar på femåringen, är riktigt bra så gillar även 

treåringen och åttaåringen det.  

 

Man måste ställa sig frågan hur en treåring är, jämfört med en sexåring. Treåringar 

kan inte gå hemifrån själva, utan måste ha någon som följer dem. De blir hämtade på  

dagis och de har en viss omvårdnad där det är föräldrarna som bestämmer deras liv. 

Nästa målgrupp är lite annorlunda och den tredje målgruppen är ännu mer  

annorlunda, för de väljer verkligen själva vad de vill se. Detta måste man ha med sig 

när man gör programmen. 

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 
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Monica Åhlén berättar att Barn och ungdom på SVT inte går ut och säger i tidningen att 

första halvtimmen av programmet är tänkt för tre till sexåringar och andra halvtimmen för sju 

till nioåringar. Hon tycker att, även om barn kan vara väldigt olika, så måste det vara 

föräldrarna som bestämmer vad de ska titta på. Anna Alandh och Monica Åhlén anser att det 

är viktigt att veta vad barnen har för behov för att kunna göra ett bra program. Detta sker 

genom kartläggning av målgrupper. Anna Alandh berättar att de just nu studerar sjuåringar.  

 

Det är barnen som styr vad som händer i Bolibompa. De kan påverka och de är 

verkligen viktiga. Det är deras program.  

(Anna Alandh, 2007-11-29) 

 

Enligt Monica Åhlén har Bolibomparamen utvecklats från det att Johan Anderblad satt bakom 

ett skrivbord och visade teckningar, till att han nu står i direktsändning i den stora studion.  

 

Jag tror att det är en ständig utveckling, en ständig förändring. Jag tror inte att man 

kan slå sig för bröstet eller luta sig bakåt och tänka att nu ska de se ut såhär. Det är 

viktigt att våra barnprogram ska ligga i tiden. Det måste kännas Sverige 2007. 

(Monica Åhlén 2007-11-28) 

 

 
 

Bolibompa och katastroferna 

Barnprogrammen på SVT har på ett eller annat sätt påverkats av de tre katastroferna som vi 

behandlar in denna uppsats. Vi kan fastslå att redaktionerna har arbetat på olika sätt.  

Under Estoniakatastrofen försköts barnprogrammen femton minuter på grund av en förlängd 

nyhetssändning. Bella Stjerne, som arbetade under den katastrofen, berättar att alla  

program i tablån skulle plockas bort och att man enbart skulle ägna sig åt färjeolyckan. Hon 

diskuterade situationen med sin kollegor på Barn och ungdom och man konstaterade att  

barnen behövde ett avbrott från alla svartklädda människor som pratade allvarligt och från 

bilderna från katastrofen. Hon berättar att de valde att i anslutning till Björnes magasin, ta in 

en av barnprogrammens programpresentatörer, Karin Jidfors, för att samtala direkt till barnen 

om olyckan. Att en försening av Björnes magasin accepterades menar Bella Stjerne beror på 

att det fanns ett stort behov av nyheter. 
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Jag vet inte hur många gånger jag hörde den här sjökaptenen på Estonia som ropade 

Mayday, Mayday. Det som låg i hans röst, det gick ut hela tiden. Bara det tror jag barn 

kände starkt, hur otäckt det var. Men vi rår ju inte över nyheterna och när det händer 

sådana här grejer då släpper man på allt, då är det bara ut med alla nyheter. Så att 

det var så skönt när Karin Jidfors kom in. För hon bröt det där och alla fick en paus på 

något sätt.  

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 

 

Bella Stjerne anser att starttiden för barnprogram ska vara den samma, så att barn vet när 

deras program börjar. Hon tycker därför inte att det var särskilt lämpligt att det sändes 

nyhetsbilder då, men hon kan ändå förstå att det fanns en anledning. Hon förklarar att 

ändringen var ett överordnat beslut.   
 

Det är inte vi som tar sådana beslut. Men man visste ju att teven stod på hemma hos alla, 

hela tiden. Vilket var ett jätteproblem för barn som inte riktigt förstod. Men jag är glad att 

vi fick en halvtimmes sändning. Det var nog det bästa den dagen, för allt annat var ju 

hemskt. 

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 

 
 

Bella Stjerne berättar att det efteråt kom väldigt mycket tackbrev, just för att Björnes magasin 

var där och för att barnen fick en halvtimmes lugn och ro. Hon tror inte att folk väntade sig 

något barnprogram. Både Monica Åhlén och Johan Anderblad är kritiska till att nyheterna fick 

inkräkta på barnprogrammen. De anser att barnprogrammens tid är inarbetad och att den bör 

efterföljas. Monica Åhlén tror att barnredaktionen blev överkörda under Estoniakatastrofen. 

 

Jag skulle absolut säga nej till det här idag. Då tycker jag att det är bättre att 

Bolibompa har den kvarten och pratar om katastrofen på barnens nivå. Absolut inte 

börja skicka ut nyheter på barntiden. Spontant tycker jag absolut nej, nej, nej.  

(Monica Åhlén, 2007-11-28) 

 

Vårt resultat visar att barnprogrammet, som enligt massmedieretoriken kan ses som ett 

socialt rum, förändrades under Estoniakatastrofen. Den trygghet som barnprogrammen i 

vanliga fall vill förmedla, genom att vara kompisen som alltid finns där oavsett vad som har 

hänt, stördes av nyheterna om katastrofen. Därmed förändrades också det sociala rummet. 

Att Karin Jidfors fick en stund mellan de förlängda nyheterna och Björnes magasin att prata 

direkt till barnen, kan tolkas som att barnredaktionen resonerade precis som Vettenranta  
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(2005). Hon menar att barn inte kan beskyddas från katastrofnyheter, men att de inte bör 

lämnas ensamma med intrycken. Enligt Cantor (1989) kan barn även bli rädda av att se 

repriserade bilder av en och samma katastrof, eftersom de tror att samma händelse sker om 

och om igen. Att nyheterna fick gå över femton minuter på barnprogrammens tid, kan precis 

som Vettenranta (2005) skriver, ses som att inte alla journalister är medvetna om barns 

reaktioner på omskakande katastrofnyheter. 

 

Vid tiden för terrorattacken i USA direktsändes Bolibompa tre dagar i veckan. Johan 

Anderblad berättar att när katastrofen inträffade, tisdagen den 11 september, fanns det 

redan ett inspelat program. Redaktionen diskuterade huruvida man skulle ta bort 

programmet eller inte. Men eftersom det inte fanns möjlighet att göra en direktsändning på 

grund av tidsbrist, menar Johan Anderblad att den allmänna uppfattningen var att det 

inspelade programmet skulle sändas. Men att man dagen efter, när det var direktsändning, 

skulle göra ändringar. Johan Anderblad berättar att det dock fanns en risk att riva upp saker 

hos de barn som inte visste vad som inträffat eller som inte var påverkade på något sätt.  

 

Barn är olika, de har olika åldrar. Man vet att det finns en jättestor grupp med kanske 

treåringar som inte alls har blivit påverkade. De vet inte ens om det här, vill inte alls  

höra om det och har inget behov av det. Dessutom riskerar man att kanske till och 

med sabba någonting hos dem när man börjar säga att det hänt något förfärligt. Då 

tänker kanske små barn att nu står till och med Johan i Bolibompa och pratar om det. 

Det kan vara hemskt för dem. 

(Johan Anderblad 2007-11-26)  

 

Johan Anderblad menar att detta var någonting de var tvungna att ha i åtanke. Samtidigt 

som de ville att Bolibompa skulle vara en fristad för barnen, fanns risken att det satt barn 

framför teven som var påverkade och då inte skulle få sina känslor bekräftade.  

 

Anna Alandh, som var producent för Bolibompa under terrorattacken, berättar att de dagen 

efter katastrofen valde att förändra programmet. Den första halvtimmen av Bolibompa skulle 

förbli orörd, men i den andra halvan fick katastrofen utrymme.  

 

Vi bjöd in programledarna från Lilla Aktuellt och vår programledare Johan Anderblad 

satt med dem och en representant från Rädda Barnen och pratade om det som hänt.  
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Många barn var rädda, tänkte vi, för det var ju vi vuxna också. Och Lilla Aktuellt är bra 

på att förklara när saker och ting har hänt. 

(Anna Alandh, 2007-11-29) 

 

Johan Anderblad tycker att det var bra att Bolibompa bekräftade för barnen vad som hänt. 

Han tycker att man alltid ska göra det om det finns möjlighet, så länge man gör det för de 

större barnen och på ett bra sätt.  

 

Bestämmer man sig för att göra någonting, måste man bestämma sig för hur man ska 

göra det. Då kan man använda sig av olika varianter, variera sig mellan det här att 

berätta faktamässigt, till den här ”jag ska ta hand om din oro”-varianten. Vårt samtal 

blev väl en blandning antar jag. 

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Enligt Cantor (1998) är var fjärde barn rädd för nyheter om naturkatastrofer, och mer än var 

tredje är rädd för nyheter om kriminellt våld. Bland forskare råder det oenighet när det gäller 

frågan om yngre eller äldre barn blir mest rädda framför teven. En del menar att det är de 

minsta barnen som blir mest rädda för skrämmande tevebilder. Andra anser att de äldre 

barnen har mer erfarenhet och därmed större förståelse för vad som händer i teverutan. Det  

leder till att äldre barn blir mer skrämda än yngre (Sonesson, 1989). Eftersom Bolibompa 

valde att placera samtalet om terrorattacken under den senare halvan kan detta tyda på att 

barnredaktionen anser att äldre barn är de som blir mest ängsliga. Samtalet genomfördes för 

att lugna barnen som tagit del av katastrofnyheterna och förstått vad som inträffat.   

 

Johan Anderblad berättar att terrorattacken i USA ställde stora krav på honom som 

programledare. Han var då tvungen att vara mer noggrann med vad han sa, hur han sa 

saker och ting och vad han hade för tonfall. Han poängterar att det samtidigt var viktigt att 

behålla sin vanliga programledarroll. Anna Alandh tror att Johan Anderblad, genom sitt lugna 

sätt, fick barnen att känna sig trygga. Hon påpekar att Bolibompa faktiskt ska kunna ta upp 

svåra saker, vilket gör programledarens roll extra viktig.  

 

Efter samtalet i Bolibompastudion om händelsen i USA fick redaktionen mottaga mycket 

kritik från upprörda föräldrar. En stor del av kritiken kring samtalet handlade om föräldrar som 

avsiktligt haft teven avstängd under dagen och därför upprördes av att katastrofen visades 

upp i Bolibompa. Bella Stjerne och Anna Alandh kan förstå kritiken från föräldrarna, men  
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tycker ändå inte att de agerade fel. De tror att många barn hade glädje av att händelsen togs 

upp i Bolibompa. Men de beskriver nu i efterhand att samtalet kanske blev en krock. En 

krock mellan det faktamässiga från Lilla Aktuellt och underhållningen och tryggheten i 

Bolibompa. Johan Anderblad upplevde responsen av samtalet annorlunda. 

 

Det var mycket bra respons, som jag minns personligen. Folk kom fram till mig, lite 

oväntat faktiskt nästan, och sa att det var så bra att vi pratade om det.   

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Resultatet visar att tryggheten som Bolibompa i vanliga fall vill förmedla, förändrades på 

grund av samtalet kring katastrofen. Man gick från att vara en underhållningskanal till att 

förmedla känslor och information. Vi tycker att detta kan ses som en krock mellan två sociala 

rum, Lilla Aktuellt med sin nyhetsförmedling och Bolibompa med sin underhållning. En del av 

massmedieretoriken menar att vilken utformning programmet har avgörs av vad innehållet 

vill med tittarna (Nerman, 1981). Detta skulle kunna förklara varför utformningen av 

Bolibompa förändrades under terrorattacken i USA. Bolibomparedaktionen kände ett behov 

av att minska rädslan hos barn genom att prata om händelsen. 

 

Anna Alandh berättar att de tog med sig kritiken de fick under terrorattacken i USA  till 

flodvågskatastrofen. Under den katastrofen var det Frida Boëthius som var projektledare för 

Bolibompa. Hon förklarar att Bolibompa ofta har någon form av följetång under julen, som en 

julspecial. Det hade de även detta året.  

 

Jag kommer ihåg att vi hade en diskussion per telefon under jullovet om vi skulle ta 

upp det som hänt. Men eftersom programmen var förbandade så körde vi på som 

vanligt. 

(Frida Boëthius, 2007-11-29) 

 

Enligt Johan Anderblad så ville Bolibomparedaktionen inte ändra på julspecialen, eftersom 

de då hade varit tvungna att lyfta alla program under julen. Han tror också att det hade varit 

extremt komplicerat att ta bort någonting, då allting var inspelat och klart. Men det fanns 

ändå en diskussion om vad de förbandade programmen innehöll och om något behövde 

bytas ut. 
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Efter tsunamin var det översvämning i en tecknad film, bara så där. Då tyckte vi att då 

tar vi bort den. Man ville inte väcka oro. 

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Johan Anderblad berättar att han satt hemma och såg när de förinspelade programmen 

sändes ut under jullovet och var orolig för att innehållet i Bolibompas följetång skulle vara 

opassande. 

 
Det är det som är det läskiga när man inte kan ha direktsändning och det är det som 

är det underbara med att ha direktsändning, för då är man ju faktiskt fri att göra 

någonting. För även om man inte tar upp en katastrof så kan man ändå välja att inte 

gå in och säga ”Åhh vilken härlig dag!”. Direktsändning gör ju att man ändå kan 

anpassa sig till verkligheten. 

(Johan Anderblad, 2007-11-26) 

 

Frida Boëthius berättar att de året därpå återigen hade en julserie. Men att redaktionen nu 

har tagit lärdom av flodvågskatastrofen och att det därför är slut med julspecialer på 

Bolibompa. Samtliga intervjupersoner berättar att de fått erfarenhet av de tre katastroferna. 

Numera tycker Bella Stjerne inte att Bolibompatimmen är till för att lösa alla hemskheter i 

världen.  

 

Man ska komma ihåg att varje dag är det något barn som drabbas av en egen 

katastrof, men vi vet ju inte vem. Man kan inte säga att det här är värre än något 

annat. För det här barnet är det lika hemskt som en nationell katastrof.  

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 

 

Bella Stjerne berättar att det på SVT finns en policy som säger att barnprogram inte ska ligga 

i anslutning till nyhetsprogram. Men under katastroferna, när större delen av tablån togs upp  

av extrainsatta nyheter om händelserna, efterföljdes inte denna policy, eftersom 

barnprogrammen låg direkt efter. 

 

Det måste ha varit otroligt påfrestande. Och för barn är det ju så att det händer nu, 

och så händer det igen, och så händer det igen. De förstår inte att det är en 

återupprepning. Särskilt den här vågen när det var tsunami. Barn trodde ju att det var 

en ny våg hela tiden. 

(Bella Stjerne, 2007-11-29) 
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Anna Alandh och Bella Stjerne förklarar att om en katastrof skulle inträffa idag så ska 

barnprogrammet ändå sändas. Men man ska tona ner helheten, se över innehållet och byta 

ut opassande program. Monica Åhlén berättar att hon inte tycker att Bolibompa ska ta upp  

katastrofer, men att det ska märkas att man känner till vad som hänt. Hon menar att det ändå 

finns en beredskap för ett att ge utrymme åt samtal om det som inträffat, men att 

utformningen i så fall beror på vilken typ av katastrof det är. 

 

Det kan vara så att det är viktigt att barnprogrammen går som vanligt oavsett vad som 

hänt. Det kan finnas en trygghet i att barnprogrammen inte visar de här bilderna. Om 

alla andra program är fulla med trauman, så finns ändå Bolibompa som ett litet lugnt 

hörn där man kan se sina favoritprogram, trots att det är kaos i världen.  

(Monica Åhlén, 2007-11-29) 

 

Nerman (1981) beskriver med hjälp av massmedieretoriken att redaktioner har en särskild 

bild av hur innehållet i ett program ska se ut för att vara bra. Under de senaste decennierna 

har det skett en ständig förändring i barnprogrammen (Rydin 2000), och utifrån vårt resultat 

tycker vi oss kunna se att barnredaktionens bild av hur Bolibompa ska se ut under en 

katastrof har förändrats genom åren. De är även tydligt att redaktionen har tagit lärdom av de 

tre katastroferna och kommit fram till att en nedtonad helhet är den bästa lösningen.  

 

 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på varför barnprogram ser ut som de gör under och 

dagarna efter en katastrof. För att kunna genomföra undersökningen var vi tvungna att först 

studera hur programmen såg ut under de aktuella dagarna samt vad barnredaktionen har för  

intentioner med Bolibompa. Vi kan konstatera att utformningen av barnprogrammen sett olika 

under varje katastrof.  

 

Under Estoniakatastrofen, när barnprogrammet försenades på grund av olyckan, valde 

barnredaktionen att låta en av sina programpresentatörer prata om händelsen direkt till 

barnen. Detta gjordes i anslutning till Björnes magasin, som sändes trots en kvarts försening. 

Förskjutningen av Björnes magasin berodde på den stora efterfrågan av nyheter, men 

barnredaktionen ansåg ändå att barnen behövde barnprogram som en paus. Eftersom  
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programmet var förinspelat under den aktuella dagen så valde man att låta Karin Jidfors gå 

in i direktsändning för att få barnen att förstå vad som hänt. Det var endast under första  

dagen som nyheterna förlängdes. Under kommande dagar följde nyheterna tablån och därför 

sändes barnprogrammen som vanligt.  

 

När terrorattacken i USA inträffade sändes ett förinspelat Bolibompa på kvällen som vanligt. 

En direktsändning var inte möjlig på grund av tidsbrist och därmed var alternativet att ta bort 

programmet helt och hållet, vilket redaktionen inte ville göra. Dagen efter, i programmets 

andra halva, tog man in Lilla Aktuellts programledare samt en representant för Rädda 

Barnen, för att tillsammans med programledaren diskutera händelsen. Lilla Aktuellt bjöds in 

för att de är vana att presentera och förklara nyheter på ett enkelt sätt och barnpsykologen 

från Rädda Barnen var där för att förklara för barnen vad de kunde göra om de kände oro. 

Redaktionen ansåg att detta var ett lämpligt sätt att lugna oroliga och rädda barn. Man var 

medveten om att de fanns en risk att röra upp känslor hos oberörda barn, men ansåg ändå 

att den bekräftelse som ett samtal kunde ge de barn som faktiskt var berörda vägde över. 

Dock fick detta samtal mycket kritik från upprörda föräldrar. 

 

Eftersom det var jullov när flodvågskatastrofen i Sydostasien inträffade sände Bolibompa en 

inspelad julspecial. Det var en följetång där alla programledarna tillsammans ingick i en 

historia. På grund av att avsnitten hörde ihop valde barnredaktionen att inte byta ut något av 

programmen, eftersom det skulle bli allt för komplicerat. De såg däremot över det tänkta 

innehållet och tog bland annat bort en tecknad film som innehöll en översvämning. Detta för 

att inte väcka onödiga känslor.  

 

Under samtliga katastrofer har ett extra Lilla Aktuellt sänts i anslutning till barnprogrammen. 

Dessa program har uteslutande handlat om katastroferna. Bolibomparedaktionen har tagit 

lärdom av de tre katastroferna och kommit fram till vad de tycker är lämpligast att göra om en 

katastrof skulle inträffa idag. De anser att lösningen är att Bolibompa alltid ska sändas, men 

att det ska vara nedtonat. Programledarna ska visa att de är medvetna om vad som hänt, 

men inte prata om det. 
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7 
Sammanfattande diskusson 

 
 

I detta kapitel följer slutsatser och diskussion beträffande 
 undersökningens resultat. Resultatet sätts även i förbindelse med 

 tidigare forskning och teorier.   
 
 
 
 
 
 

Slutdiskussion 

När vi inledde vår undersökning hade vi ingen föreställning om hur vårt resultat skulle utfalla. 

Vi har växt upp med barnprogram och hade därför en viss förförståelse för Bolibompa, men 

trots det gick vi in med en öppen syn och en nyfikenhet över vad vi skulle komma fram till.  

Och vi tycker nu i efterhand att vi kan dra intressanta slutsatser om hur produktionen av 

barnprogram fungerar under en katastrof.  

 

Vi menar att det inte finns några tydliga ramar på barnredaktionen för hur Bolibompa ska se 

ut under sådana här händelser. Något som kan ligga till grund för detta är att medarbetarna 

på redaktionen har olika uppfattningar om vad de tycker är lämpligast att göra. Utformningen 

av Bolibompa tycks även vara en ständig process och därmed är det svårt att bestämma 

formen för framtida program.  

 

Idag är redaktionen av den uppfattningen att man bör tona ner barnprogrammen under en 

katastrof, men ändå visa att man är medveten om vad som hänt. Vi anser att det 

resonemanget bygger på att Bolibompa, till skillnad från nyhetsredaktioner, har en 

långsammare lunk och därmed inte har samma möjligheter för snabba och stora 

förändringar. Vi menar också att resonemanget bygger på att Bolibompa ska vara ett tryggt 

hörn när det är kaos i världen, som en skyddad verkstad. Denna skyddade värld kan 

jämföras med det som Nerman (1981) kallar för Medieretorikens sociala rum. Det vill säga 

den värld som Bolibompa har upprättat. 
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Något som märks tydligt är att inträffandet av en katastrof innebär en svår situation, eftersom 

man inte vet när, var och hur den äger rum. Vi kan konstatera att trots att Bolibompa 

påverkas av katastrofer ska programmen ändå sändas. En tendens som vi har sett är att 

man vid katastroferna har valt att sända extrainsatta Lilla Aktuellt i anslutning till Bolibompa.  

 

Det faktum att barnredaktionen gick igenom de program som skulle sändas i Bolibompa 

under flodvågskatastrofen och plockade bort en opassande film, tycker vi visar att de tänker 

på sitt ansvar gentemot barnen. Under forskningsintervjuerna var värdeord som respekt, 

budskap och schyssta värderingar ständigt återkommande. Det tycker vi tyder på att 

barnredaktionens värderingar är väl inarbetade och att deras tankesätt i stor utsträckning 

präglas av public service. 

 

Något vi även har reflekterat över är att under samtliga katastrofer sändes Bolibompa direkt 

efter nyheter om händelserna. Vi menar precis som Vettenranta (2005) att barn knappast 

kan beskyddas från katastrofnyheter, men att det ändå är viktigt att de inte lämnas ensamma 

med intrycken. Därför kan vi inte låta bli att förvånas över det faktum att man under 

flodvågskatastrofen inte gjorde någon som helst ansats till att visa att man kände till 

katastrofen. Första gången katastrofen nämns för barnen är tre dagar senare, vid hallåans 

presentation av ett kommande Lilla Aktuellt.  

 

En tanke kan ju vara att barn kanske inte har samma behov av att prata om allt, så som 

vuxna har. Kanske var det detta som gjorde att samtalet i Bolibompa under terrorattacken i 

USA fick så mycket kritik. En annan aspekt kan vara problematiken kring den breda 

målgruppen som Bolibompa har. Samtalet som var tänkt för de äldre barnen uppfyllde 

kanske deras behov av bekräftelse, men samtidigt kanske det rörde upp känslor hos de små 

och opåverkade barnen. Vi kan förstå denna problematik, men tycker ändå, eftersom 

samtalet placerades under programmets andra hälft, att det var en bra en lösning. Vi är även 

av den uppfattningen att föräldrar till små barn har ett visst ansvar för vad deras barn ser på.  

 

Av resultatet framgår det också att redaktionen, under terrorattacken i USA, kände ett ansvar 

gentemot rädda och oroliga barn och därav samtalet i direktsändning. Men vi ställer oss 

frågande till om det är Bolibompas ansvar att informera barn om katastrofer? Den sociala 

ansvarsideologin menar att medier måste kunna behandla även det obekväma. Men  
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resultatet visar att redaktionen idag anser att Bolibompa inte ska ha den informerande rollen, 

det ansvaret ligger på Lilla Aktuellt.   

 

Ett av Bolibompas kännetecken är att programmet alltid börjar på samma tid, som en rutin för 

barnen. Därför reagerar vi särskilt på att barnredaktionen på SVT blir överkörda av 

överordnade, så som nyheter och sport. Det var tydligt under Estoniakatastrofen, då 

nyheterna förlängdes över barnprogrammen. Men inte bara tiden ändrades, utan på 

barnprogrammens ordinarie tid sändes även obehagliga bilder från katastrofen. Under de  

andra två katastroferna sändes det också omskakande katastrofnyheter i samband med 

barnprogrammet. Här är det tydligt att SVT sätter sin policy, om att barnprogram inte ska 

sändas direkt efter nyheter, åt sidan.  

 

Vi tror precis som Vettenranta (2005) att journalister kanske inte alltid är medvetna om barns 

reaktioner på spektakulära och omskakande katastrofnyheter. Kanske vore det bra om 

nyhets- och barnredaktionerna förde en diskussion om vad som sänds i anslutning till 

barnprogrammen och om man kan göra en eventuell omplacering av vissa inslag. Vi tror 

även att en lösning skulle kunna vara att under en katastrof flytta Bolibompa till Barnkanalen, 

som numera finns tillgänglig för alla. Därmed slipper barnen nyhetsbilder och SVT1 kan bli 

en ren nyhetskanal. Men vi, precis som barnredaktionen, föredrar att Bolibompa stannar på 

sin ordinarie tid och kanal, för att inte ändra på barnens rutin.  

 

Vi anser att det som kan ligga till grund för de olika utformningarna av barnprogrammen 

under katastroferna är den respons barnredaktionen fick under föregående katastrof.  Men 

trots att redaktionen uppenbarligen har tagit lärdom av synpunkterna, ställer vi oss ändå 

frågande kring att det har tagit tre stora katastrofer för dem att komma fram till att de 

egentligen inte ska göra någonting mer än att tona ner helheten.  

 

Vad vi har förstått så har det inte gjorts någon liknande studie tidigare, och det är därför som 

vi anser att vår undersökning är viktig. Precis som våra teorier säger så är medierna en stor 

del av barns liv och de verklighetsbilder som de skickar ut påverkar barnen. Det stora 

mediepådrag som blir under en katastrof gör det intressant att se vad som händer med 

barnprogrammen och om det är någon som tänker på barnen. Eftersom Bolibompa är 

Sveriges största barnprogram (Wikipedia, 2007) menar vi att resultatet av undersökningen är  
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intressant för både föräldrar till småbarn, för oss som blivande journalister och för 

redaktionerna på SVT. 

 

 

Vidare forskning 

Eftersom vi anser att detta område är relativt outforskat kan vi ge åtskilliga förslag till vidare 

forskning. Det första naturliga steget är att utöka studiens omfattning. Att studera fler 

barnprogram under fler dagar och under fler katastrofer. Ytterligare ett sätt att utvidga 

undersökningen skulle kunna vara att intervjua fler personer för att få en större och rikare  

bild. En intressant fråga att ställa är också hur barnprogrammen under katastrofer ser ut i 

andra länder än Sverige. Vid en sådan aspekt skulle en jämförelse vara av intresse.  

 

Vi har i denna studie endast skrapat lite på ytan kring frågan hur stor en katastrof måste vara 

för att den ska omnämnas i barnprogram. Våra utvalda katastrofer är alla stora och välkända 

och de är alla händelser som fått enorm mediebevakning. Vi anser därför att en jämförelse 

mellan olika katastrofer med olika omfattning och mediebevakning vore intressant. 

 

Vidare skulle även en jämförelse mellan olika barnprogram vara ett alternativ till ytterligare 

forskning. Hur skiljer sig SVT:s barnprogram jämfört med t.ex. kommersiella TV4:s  

barnprogram under katastrofer? Receptionsstudien är nästa steg i den vidare forskningen. 

Här skulle man kunna undersöka barns medievanor under en katastrof och därmed studera 

vad de minns och hur de påverkas, alltså effekterna av barnprogrammens utformning under 

sådana här händelser. 
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offentligt finansierade kulturen för barn. Stockholm: Fritzes. (Statens offentliga utredningar 
2006:45).  
 
Kulturdepartementet (2001). Regeringsbeslut 27, 2001-12-20. Ku2001/1543/Me 

 

 

Videoupptagningar från Statens ljud- och bildarkiv 
 

Aktuellt och väder (1994). SVT1 28 september 18:00 – 18:30. (video: DVD) 
Björnes magasin (1994). SVT1 28 september 18:30 – 19:00. (video: DVD) 
Extra Lilla Aktuellt (1994). SVT1 28 september 19:00 – 19:15. (video: DVD) 
Sorgegudstjänst (1994). SVT1 28 september 19:15 – 19:45. (video: DVD) 
 
Aktuellt och väder (1994). SVT1 29 september 18:00 – 18:15. (video: DVD) 
Bella och Theo (1994). SVT1 29 september 18:15 – 18:45. (video: DVD) 
Privatdektektiven Kant (1994). SVT1 29 september 18:45 – 19:05. (video: DVD) 
 
Aktuellt och väder (1994). SVT1 30 september 18:00 – 18:15. (video: DVD) 
Björnes magasin (1994). SVT1 30 september 18:15 – 18:45. (video: DVD) 
Lilla Aktuellt (1994). SVT1 30 september 18:45 – 19:00. (video: DVD) 
 
Extrasändning från SVT24 (2001). SVT1 11 september 16:15-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2001). SVT1 11 september 18:00-19:00. (video: DVD) 
Voxpop (2001). SVT1 11 september 19:00-19:30. (video: DVD) 
 
Nyheter från SVT24 (2001). SVT1 12 september 16:10-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2001). SVT1 12 september 18:00-19:00. (video: DVD) 
Hippo då (2001). SVT1 12 september 19:00-19:30. (video: DVD) 
 
Extrasändning från SVT24 (2001). SVT1 13 september 16:05-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa med Lilla Aktuellt (2001). SVT1 13 september 18:00-19:00. (video: DVD) 
Rockos moderna liv (2001). SVT1 13 september 19:00-19:30. (video: DVD) 
 
Disneystunden med Familjen Utter (2001). SVT1 14 september 17:35-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2001). SVT1 14 september 18:00-19:00. (video: DVD) 
Nu eller aldrig (2001). SVT1 14 september 19:00-19:25. (video: DVD) 
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Extra Rapport (2004). SVT1 27 december 17:00-17:45. (video: DVD) 
Anslagstavlan (2004). SVT1 27 december 17:55-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa med Astrid Lindgrens jul (2004). SVT1 27 december 18:00-19:30. (video: DVD) 
Rapport (2004). SVT1 27 december 19:30-20:00. (video: DVD) 
 
Studio 24 (2004). SVT1 28 december 17:05-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2004). SVT1 28 december 18:00-19:00. (video: DVD) 
Tjejer (2004). SVT1 28 december 19:00-19:25. (video: DVD) 
 
Studio 24 (2004). SVT1 29 december 17:00-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2004). SVT1 29 december 18:00-19:00. (video: DVD) 
REA (2004). SVT1 29 december 19:00-19:15. (video: DVD) 
 
Studio 24 (2004). SVT1 30 december 17:35-18:00. (video: DVD) 
Bolibompa (2004). SVT1 30 december 18:00-19:00. (video: DVD) 
Extra Lilla Aktuellt (2004). SVT1 30 december 19:00-19:15. (video: DVD) 
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9 
Bilagor 

 
 

I detta avsnitt återfinns det material som är av vikt för 
 studien, men som inte har redovisats i uppsatsen. Så som  

tittarstatistik och sändningsvillkor.   
 
 
 
 
 
 
 

Tittarstatistik 
 

     Tittare i tusental Tittare i tusental  
        
Kanal Datum Starttid Längd Beskrivning Alla 3-99 år  Alla 3-14 år   
        
SVT1 19940928 18:00 27 Aktuellt 1804 136  
SVT1 19940928 18:31 29 Björnes magasin 707 320  
SVT1 19940928 19:00 14 Lilla Aktuellt 637 214  
SVT1 19940928 19:15 38 Sorgegudstjänst 209 34  
SVT1 19940929 18:00 18 Aktuellt 1490 98  
SVT1 19940929 18:19 28 Bella och Theo 561 255  
SVT1 19940929 18:49 15 Privatdetektiven Kant 512 217  
SVT1 19940930 18:00 16 Aktuellt 1172 91  
SVT1 19940930 18:16 29 Björnes Magasin 573 269  
SVT1 19940930 18:45 15 Lilla Aktuellt 627 278  
SVT1 20010911 18:00 30 Bolibompa del 1 427 165  
SVT1 20010911 18:30 29 Bolibompa del 2 398 203  
SVT1 20010911 19:03 27 Voxpop 237 74  
SVT1 20010912 18:01 30 Bolibompa del 1 391 154  
SVT1 20010912 18:31 29 Bolibompa del 2 388 172  
SVT1 20010912 19:00 14 Hippo då 378 116  
SVT1 20010913 18:01 29 Bolibompa del 1 393 196  
SVT1 20010913 18:30 15 Bolibompa del 2 420 249  
SVT1 20010913 18:45 19 Lilla Aktuellt 484 197  
SVT1 20010913 19:05 23 Rockos moderna liv 304 119  
SVT1 20041227 17:55 4 Anslagstavlan 212 53 
SVT1 20041227 18:00 29 Bolibompa del 1 300 131 
SVT1 20041227 18:29 30 Bolibompa del 2 752 181 
SVT1 20041228 18:01 58 Bolibompa 401 158 
SVT1 20041228 19:00 24 Tjejer 351 119 
SVT1 20041230 18:59 15 Lilla Aktuellt - 110 

 
Källa: Mediamätning i Skandinavien MMS AB 
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Sändningsvillkor 
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