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Abstrakt 
De flesta av oss minns barnprogrammen vi såg som barn. Vissa program minns vi nostalgiskt. 

Vad var det i programmet som tilltalade oss? Som andra generationens invandrare med 

upplevelser från min fars hemland Italien och den invandrartäta pizzerian funderar jag på vad 

det var i barnprogrammens miljöer som jag kunde identifiera mig med och som eventuellt 

tilltalade mig.  Jag började i den gestaltande delen att försöka göra ett barnprogram och kom 

fram till min frågeställning: Vem konstruerar barnprogrammet Bolibompa som sin betraktare, 

genom scenografi och form? Examensutställningen bestod av min arbetsplats, modellhuset 

och en sammanställd arbetsbok med texter och processbilder på gestaltandet av ett 

barnprogram. (se bilaga 1) I den här undersökningen har jag valt att titta på det barnprogram 

som flest svenska barn kommer i kontakt med, Bolibompa i SVT:s Barnkanalen. Mitt syfte är 

att som blivande bildpedagog med medieinriktning få syn på medias roll och få förståelse för 

de rumsliga möjligheter till identifiering som förmedlas i barnprogrammet Bolibompa. Jag 

vill på så sätt få idéer hur vi som blivande bildpedagoger med inriktning media, ska kunna 

identifiera och utmana dessa normskapande bilder i min undervisning, utifrån Skolverkets 

styrdokument. Jag har valt att göra en textstudie så jag kan närma mig utifrån ett 

producentperspektiv, på liknande sätt som producent av ett TV-program. När jag studerar 

Bolibompas ram använder jag mig av Simon Lindgrens metod med tre olika analysnivåer: 

Textuell nivå, kontextuell nivå och sociohistorisk nivå och perspektiviserar med hjälp av 

pratshowen Malou efter tio i TV4, barnprogrammet CeeBebies på BBC och ett barnprogram 

på Arabiska från Bahraim. Jag använder begrepp från semiotiken. Denotation är ett teckens 

grundbetydelse som vi kan peka ut direkt vid en neutral bildbeskrivning. Konnotation är 

tecknets bibetydelse, en kulturell association som är gemensam för många. Undersökningen 

resulterar i en skriftlig uppsats och en gestaltning av ett barnprogram med betoning på 

scenografi. Undersökningen visar att fler har möjlighet att känna igen sig i Bolibompas 

blandning av stilar. Jag konstaterar att studion inte innehåller arabiska spetsbågar eller soffor 

från Fittja Basar. Snarare är det skandinavisk och svensk design som mer representerar 

varumärket Sverige. 

 

 

Nyckelord: Bolibompa, scenografi, skandinavisk design, Public Service, social 

konstruktionism 
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1 Inledning 
I kommande avsnitt behandlar jag bakgrunden till studien och belyser studiens olika 

utgångspunkter. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställning samt de urval och 

avgränsningar som jag arbetat utifrån.   

1.1 Introduktion 
Jag tycker att barnprogrammet Bolibompa är bra på många sätt. Den sänds i SVT:s 

Barnkanalen som inte är reklamfinansierat och inte styrs av kommersiella företags intressen. 

Samtidigt ska programmet ”tjäna folket” och leva upp till sitt Public Service uppdrag. I likhet 

med Storbritanniens motsvarighet BBC kan Sveriges television förknippas med det som 

slarvigt och generellt benämns som ”kvalitet”.  Många jag träffat talar varmt om SVT och 

Bolibompa, man får passa sig för att ifrågasätta något för man blir lätt tillrättavisad med 

argument som att ”Bolibompa har minsann haft med en mångfald olika människor som 

programledare”. Allt ifrån en tjej i rullstol, personer med utländskt ursprung, med olika hår- 

och hudfärg och dessutom en tjej med ett annorlunda utseende som utsattes för glåpord, som 

att hon var ”ful”. Jag håller med om att Bolibompa sett till att ha en mångfald bland 

programledarna och bidragit till att utmana normer och försökt att förändra samhället till det 

bättre. Jag föredrar själv SVT och att mina barn tittar på Barnkanalen. Samtidigt måste jag 

ändå lita på känslan jag har att Bolibompa skulle kunna vara ännu bättre och omförhandla fler 

normer än vad det gör. För hur bra Bolibompa än må vara kan den omöjligt vara perfekt. Som 

exempel är programledarna bara unga vuxna i åldrarna mellan ungefär 25-40 år. Jag upplever 

dessutom nostalgi över televisionen från sjuttio- och åttiotalet när jag växte upp då man på ett 

barntillvänt sätt vågade diskutera med barnen, om känsliga ämnen som existerade även i 

vuxenvärlden. Ett exempel är Alfons Åberg som än idag tar upp viktiga ämnen och numera 

inriktat sig på etnicitet och mångfald. Om vi konstaterat att Bolibompa är bra på att bejaka 

mångfald genom variation av olikheter bland programledarna, vad är det då man har missat? 

Låt oss titta närmare på det man sällan diskuterar, nämligen scenografi, rekvisita och kostym.    

 

1.2 Bakgrund 
Som andra generationens invandrare växte jag upp med starka band till min fars hemland 

Italien. Efter varje sommar i Italien tog jag med upplevelser hem till Sverige. Vi åkte alltid bil 

genom Europa för att komma till Italien, så jag fick även uppleva miljöer i Danmark, 

Tyskland och Österrike. Starka upplevelser fick jag också från min fars pizzeria i Stockholm, 

där människor från länder som Marocko, dåvarande Jugoslavien, Turkiet, Colombia, Kina och 



	 6	

Italien arbetade. Det som gett mig mina starkaste intryck har varit dels mötena med människor 

från olika länder, dels de rumsliga miljöerna. Jag upplevde tidigt att det saknades skildringar 

med andra bilder av Sverige och svenskar än de av medelklassens infödda svenskar i 

barnkulturen, och framför allt i TV. Jag satte därför, i tonåren, igång att teckna mina 

upplevelser och började senare på en serietidning om en Pizzeria.  

Nu föddes idén om ett barnprogram som inkluderade svenskar med olika etniska bakgrunder 

och som använder sig av olika rumsliga miljöer. Men hur skulle jag göra en rolig eller 

spännande berättelse för barn utan att gestalta stereotypt och i värsta fall kränkande? Det kan 

lätt bli att man betonar olikheter och tillskriver karaktärer mer eller mindre positiva och 

negativa egenskaper för att dramatisera och driva berättelsen framåt. Man riskerar att betona 

det exotiska som till exempel i ”Tintin i Tibet” när Kapten Haddock rider på en helig ko 

genom Delhi. 1 Under mina studier till bild- och mediepedagog på Konstfack gäckade mig 

fortfarande dessa frågor. Varför då inte ca 15 år senare, under mitt examensarbete, göra en 

undersökning som väcker idéer till hur man som lärare kan utmana stereotypa bilder av 

Sverige och svenskhet	och inkludera etnisk mångfald genom arbetet i klassrummet? 

 Jag konstaterade att mycket av vår känsla av tillhörighet ligger i de miljöer vi rent geografiskt 

förknippar oss med och det sätt vi väljer att klä oss eller ikläda oss en viss identitet. På samma 

sätt så förknippade jag min så kallade italienska identitet till stor del med pizzerian, dess miljö 

																																																													
1 Startskottet för heta debatter kring nidbilder i barnkulturen i Sverige var Stina Wirséns film ”Liten Skär och  

alla små brokiga” med figuren Lilla Hjärtat www.svt.se/kultur/stina-wirsenstoppar-lilla-hjartat-bocker.  

Tintinböckerna, framför allt Tintin i Kongo hamnade också i blåsväder på Kulturhuset i Stockholm.  

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-konstnarlige-ledare-kastar-ut-tintin/, liksom i Tintin i Tibet  

http://whattheheckisart.blogspot.se/2010/12/india-in-comicspart-1-tintin-in-tibet.html. Debatten fortsatte 2015  

med pippi och hennes pappa som är ”Negerkung”.  

http://www.metro.se/nyheter/pippis-pappa-inte-langre-negerkung-har-ar-hans-nya- 

titel/EVHobn!OmnfTh69jwqFo/ Senast våren 2016 så uppmanade Bonnier Jan Lööf att göra om några av hans  

böcker som innehåller stereotypa skildringar av ”andra” kulturer. http://www.dn.se/kultur-noje/jan-loofs 

populara-bocker-kan-stoppas/ 
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och människorna. (se bild 1)	För mig stod pizzerian, där invandrare utgjorde majoriteten av 

människorna jag träffade, i stor kontrast till min 

uppväxt i Vårberg på 1970 och 80-talet där invandrarna 

istället var i minoritet. Även miljön, först med sin 

rustika häststallslika stil med järnsmide, hästskor, 

vagnshjul och mörkt trä som kontrasterande till de vita 

väggarna (bild 1). Också senare den betydligt 

glamorösare inredning på 1980-90-talet med ljusa 

marmorerade väggar, upplevde jag som annorlunda än 

de övriga miljöerna i min omgivning. Jag valde också 

medvetet att ikläda, vad som jag då definierade, som en 

mer italiensk klädstil (enligt min tolkning uppknäppt 

blommig skjorta) kanske för att utmärka mig och vara 

unik? (se bild 2. Jag står till höger om min vän Nando)		

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att skapa förståelse för vilka möjligheter att känna igen sig i 

scenografin som erbjuds betraktarna av innehållet i barnprogrammet Bolibompa. Som 

blivande bildpedagog med inriktning media är det av stor vikt att få syn på mediernas roll som 

skapare av barnens syn på sin omgivning vilket i sin tur påverkar deras visuella språkliga 

resurser. Jag vill därmed få idéer till Hur vi som blivande bildpedagoger med inriktning 

media, kan utmana normskapande bilder i vår bildundervisning? 

1.4 Frågeställning 
Vem konstruerar barnprogrammet Bolibompa som sin betraktare, genom scenografi och 

form? 

2 Empiri 
I nedanstående kapitel behandlas det material som fungerar som underlag för mina kommande 

analyser. Jag går i tur och ordning igenom det material som ska undersökas och de olika 

aspekter som påverkat materialets uppkomst. 

Empirin är 1 avsnitt av Bolibompa med fokus i analysen på… - och 1 avsnitt vardera av 

Malou, Meem the Magician  

Bild		2	

Bild	1	
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2.1 Vad är Bolibompa och ramen? 
Med ramen menar man på SVT, ett program som ramar in olika delar, till exempel olika  

inslag och på så vis skapar en helhet.2 Jag har valt att begränsa mig till den så kallade ”ramen”  
Bolibompa, som består av en Bolibompastudio med en programledare som påannonserar och  

avannonserar olika inslag. Strax efter programmets animerade vinjett hamnar vi tittare i  
Bolibompastudion som har visuella likheter med miljön i vinjetten vari vi precis innan sett en  

tecknad Bolibompadrake sätta sig. Jag utesluter de olika inslagen som sänds i programmet,  
eftersom de mestadels är producerade oberoende av Bolibompas ramprogram och har köpts 

från utlandet.3 Istället avser jag med ramen endast den av SVT inspelade på och  
avannonseringen som gjorts i TV-huset på Gärdet, i en studio med scenografi  

och programledare som återkommer hela tiden.  
 

Programledarna 
Varje program innehåller en specifik programledare. Programledarna är totalt fem olika och 

förekommer kontinuerligt på varsin förutbestämda veckodag. 

Kostym 
Programledarna kan betraktas som ”vardagligt” och informellt klädda.  

Scenografin 
I ramprogrammet så är det en enda fast interiör. Den enda exteriör som förekommer är det 

lilla man ser utanför Bolibompastudions fönster. Miljön ser likadan ut i varje program och 

behöver därför endast beskrivas en gång utan att nämna specifika veckodagar.  

Rekvisita 
Programmet innehåller fem stycken fasta programpunkter med varsin specifika rekvisita. 

Dessa föremål är särskilt viktiga för att programledarna interagerar med dessa i varje 

program. Programpunkterna är: Morgongympa, klädrace, almanackan, borsta tänderna, 

veckans. Jag går därför igenom varje programpunkt och beskriver den särskilda rekvisitan. Vi 

har också rekvisita som soffan, fåtöljer, TV, köksbänk, klädhängare och hyllor som 

programledaren interagerar med i programmet. Viss rekvisita, som soffan, används i varje 

program medan köksbänken och TV:n används ibland.  Vi kan för enkelhetens skull kalla 

dessa för den primära rekvisitan. Sedan har vi den rekvisita som nästan aldrig används utan 

mer är där för att skapa miljön. Denna rekvisita är inte betydelsefull för vad som sker i 

																																																													
2 http://www.svt.se/kultur/bolibompa-firar-20-ar 
3 Sid. 125, Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt och Liber AB) 
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studion men har betydelse för hur vi upplever miljön. Denna rekvisita kan vi kalla för den 

sekundära rekvisitan.    

2.2 Malou efter tio i TV 4 + CBeebies i BBC + Meem the Magician i Baraim TV  
Till hjälp för analysen jämför jag med TV-program som både liknar och kontrasterar. Malou 

efter tio kontrasterar för att den riktar sig till en vuxen publik och sänds i en reklamfinansierad 

kanal samtidigt som den har en liknande scenografi och är svenskproducerad. CBeebies skiljer 

sig genom att den är en brittisk produktion samtidigt som den liknar för att den har en 

liknande scenografi i en programpunkt och riktar sig till barn och sänds i en kanal som också 

är statligt finansierad. Det arabiska barnprogrammet Meem the Magician kontrasterar för att 

den har en scenografi som till viss del skiljer sig på grund av formmässiga detaljer. Däremot 

har den också likheter som att den riktar sig till barn i de yngre åldrarna och består av en 

hemlik inomhusmiljö. 

3 Urval och avgränsning 
En av svårigheterna när man ska tolka en text4 är att man tenderar att tolka allting som 

meningsfullt. Man tror ofta att det inte finns något som är en tillfällighet i texten vilket skulle 

innebära att allting spelade roll. Vilket förklarar varför texter är så komplexa och svåra att 

tolka. Jag behöver därför begränsa mig till att bara ta det som jag upplever som mest kopplat 

till studiens frågeställning. Det vi kan konstatera är att något som effektivt fångar vår 

uppmärksamhet i bild är rörelser. I Bolibompa är det mest programledaren som rör sig och 

tilltalar oss tittare direkt, vilket innebär att vi lägger mest uppmärksamhet där programledaren 

rör sig just nu och de föremål hen interagerar med för stunden. Utifrån detta resonemang har 

jag valt ut flera, för analysen, relevanta föremål i rekvisitan och scenografin. Scenografi, 

rekvisita och kostym5 är områden som jag upplever att man under studier av media i skolan 

lägger mindre vikt vid. Samtidigt har samhället och televisionen de senaste femton åren lagt 

mer vikt på inredning och miljöskapande, i allt ifrån TV-program som Äntligen hemma (TV4), 

Sommartorpet (SVT) och på mode i program som Project Runway (TV3), Top Model (TV3), 

Fashion (SVT) och tv-serier som Mad Men(Kanal5) och Sex And The City(TV3).6 Jag har valt 

																																																													
4 Jag använder mig av det utvidgade textbegreppet som inte endast innefattar skrift utan även bilder och i mitt 
fall rörlig bild i form av television. Den visuella texten multimodal analys i praktiken,  Anders Björkvall, 
Författare och Hallgren & Fallgren, Åtta45, Solna 2009, s 7. 
5 Jag är särskilt intresserad av dessa tre berättarkomponenter inom film och TV eftersom jag har yrkeskunnande 
inom detta område tack vare min KY-examen i dekormåleri för teater och film och dels yrkeserfarenhet som 
scentekniker på Kungliga Operan, som scenografiassisten och attributmakare på SVT:s Julkalendern 2004 och 
andra film-, TV- och teaterproduktioner. 
6 http://popmani.se/blog/2013/04/17/modefenomen-mode-pa-tv/ 9 juni 2013 kl 12:20 
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att göra en textstudie och inte en publikstudie. På det viset kan jag närma mig utifrån ett 

producentperspektiv, som producent av ett Tv-program. Därav valde jag att närläsa textens 

uppbyggnad.		Jag lägger däremot ingen större vikt vid kameravinkel, kamerarörelse, 

bildkomposition, och bildutsnitt som också ingår i TV-programmets mise-en-scène eller 

iscensättning. 7 för att varje på- och avannonsering uteslutande är filmade i ett klipp där 

kameran följer efter programledaren oftast filmad i halvbild eller helbild, aldrig totalbild, 

närbild och extrem närbild, och i normalperspektiv.  

För min analys har jag valt ut en av Bolibompas sändningstider, måndag 18 februari 2013 kl 7 

– 9. Urvalet har jag gjort slumpmässigt, efter att ha tittat på flera olika sändningar, vid vitt 

skilda tidpunkter från 2008 fram t o m våren 2013, då dessa sändningars innehållsmässiga 

struktur i stort sett varit oförändrad. Därför kan ett av programmen vara representativt för alla 

programmen.  

 

4 Metod 
Med utgångspunkt i Stuart Halls perspektiv (1973/1980) kan kommunikation i ett 

sammanhang grovt sägas ha tre nivåer: kodning, text och avkodning.	Vi kan därmed beskriva 

kommunikationsprocessen för ett barnprogram genom att säga att ett innehåll kodas av en 

sändare, alltså alla de som är med och producerar just det avsnittet av Bolibompa, och 

överförs i form av en ”text”, i vårt fall Bolibompa måndag 18 februari 2013 kl 7 – 9, för att 

slutligen avkodas av en mottagare, var och en av alla de som sitter och tittar på programmet 

(förmodligen den tilltänkta målgruppen barn). 	

Jag började i den gestaltande delen och gjorde en ansats till att göra ett ”riktigt” barnprogram 

och började min bildanalys i gestaltningen. Utifrån mina gamla teckningar experimenterade 

																																																													
7	Mise-en-scene översätts bäst med ordet iscensättning. Uttrycket är ursprungligen en fransk teaterterm som 
betyder "placera på scen" och började användas av tidiga franska filmkritiker. Den refererar till allt som syns 
framför kameran och dess utformning - alltså allt i bilden. Regissörens kontroll och utformning av 
skådespelarnas rörelse och interaktion med allt som finns i bilden som klädsel, rekvisita, miljö, ljussättning. 
Även kamerarörelse, kameravinkel, bildkomposition och bildutsnitt ingår i uttrycket. Det är en sammanfattande 
filmterm av en iscensättning. Då man nämner	ordet mise-en-scène menar man oftast filmens stilgrepp och 
därigenom regissörens kontroll genom sin regi att förverkliga sin vision. (www-woodoofilm.org/faq/1204	
publicerad 2004-06-08 av Nils Kim Gustafsson, 1 mars 2016)	
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jag med stereotyper och jämförde med fotografier på människor jag letat upp på internet. 8 Det 

arbete som jag kom att ägna mest tid åt, och som jag fann särskilt intressant för 

undersökningen var gestaltandet av en förortsmiljö.  Inom tidsramen för examensarbetet,  

hann jag så långt i gestaltandet, som början på ett manus, skisser på fler karaktärer, söka 

skådespelare, scenografiskisser, början på ett modellhus till programmets intro och en 

hemsida. (se bilaga 1) Genom textstudien undersöker jag vilka tecken som förekommer och 

hur de skapar mening. Jag kommer att studera texten som sådan, hur den är konstruerad, 

snarare än att studera publiken och den roll de spelar i skapandet av texten.  Därför utelämnar 

jag publiken och effekten eller eventuella konsekvenser av Bolibompas representation. 	

Jag använder därmed semiotik som analysmetod och delar in texten i bildens språkliga nivå, 

så kallad denotativ nivå med dess rent bokstavliga mening, respektive dess mytologiska nivå 

så kallad konnotativ nivå med symboliska innebörder. 9 När jag studerar Bolibompas ram 

använder jag mig av Simon Lindgrens metod med tre olika analysnivåer. Textuell nivå, 

kontextuell nivå och sociohistorisk nivå. Först har vi den textuella nivån som belyser den inre 

arkitekturen, hur ett givet populärkulturellt uttryck är uppbyggt. 10 Jag börjar därför på textuell 

nivå med att dekonstruera programmets text.  

Texten studeras här som ett system av tecken som ska förstås. Inom semiotiken åsyftar 

begreppet Text på varje slag av verk och är därför en allmän term för specifika verk som 

skapas i olika medier. Vad gäller Bolibompa så är det en text, likt en tvålopera som sträcker 

sig över flera decennier. Så vi skulle kunna fråga oss, vilken är då texten – hela verket eller en 

del av det, som till exempel en fullständig episod eller ett segment? När det gäller Bolibompa 

startar programmet kl. 7 med att programledaren hälsar på oss tittare och avslutas kl. 9 när 

programledaren säger hej då. Sedan återkommer programmet på samma sätt på kvällen. Här 

är varje avsnitt självständigt med en egen programledare som inte återkommer förrän efter en 

vecka då flera avsnitt av programmet redan avverkats fast med andra programledare. Med 

andra ord så är varje program ett eget fullständigt segment som inte behöver hänga ihop med 

de efterföljande programmen. Därmed är det lättare att definiera varje enskilt program som en 

egen text. 	

																																																													
8 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/404043?programid=2071  Baker Karim sommarpratar i P1 kl 13:00 23 juli 
2014 och talar bland annat om hur stereotypa bilder av invandrare visas i svensk film. 
9 Populärkultur – teorier, metoder och analys Simon Lindgren s. 49. 50 
10 Populärkultur – teorier, metoder och analys Simon Lindgren s. 49. 50 
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Nästa nivå är den kontextuella nivån som belyser relationen till andra uttryck och vi får syn på 

det populärkulturella uttryckets större sammanhang.  Mening uppstår inte genom tecknet 

ensamt utan genom det system av relationer mellan språket eller koden. 11 Koder fungerar 

som ”regler”, dels för hur man använder uttrycket när man skildrar en specifik mediegenre 

som till exempel musikvideo, barnprogram eller nyheter, men också för hur man tolkar ett 

specifikt medieuttryck i bild, ljud och text. Det är till hjälp när vi byter kanaler på TV:n eller 

byter program och filmer på playkanaler på internet att varje genre har sina specifika 

”igenkänningstecken” eller koder så vi kan välja rätt. 12 En hjälp i tolkningen av en text kan 

vara att relatera till vad den inte är genom att hitta motsatser att jämföra med. Därför har jag 

valt att jämföra Bolibompa med olika mer eller mindre kontrasterande typer av TV-program 

som talkshowen, ”Malou efter tio” och barnprogram i andra länder som BBC:s CBeebies i 

Storbritannien och ett barnprogram på arabiska, Meem the Magician, på Baraim-TV. 

Den sista nivån är den sociohistoriska, den sociala och historiska kontexten som handlar om 

det analyserade uttryckets ännu vidare sammanhang. 13 Här jämför vi innehållet i 

Bolibompastudions scenografi, rekvisita och kostym dels med historiska föremål som liknar 

och dels jämför med föremål i olika sociala situationer. Jag jämför även innehållet i 

Bolibompastudion utifrån ett historiskt perspektiv, framför allt med hjälp av boken Barnens 

röster av Ingegerd Rydin år 2000. 	

5 Teori och tolkningsram  
I det här avsnittet utgår jag från inriktningen social konstruktionism som hävdar att 

verkligheten och dess olika aspekter är socialt konstruerade och med andra ord resultatet av 

interaktioner mellan människor och blir produkter av ett kollektivt handlande.14 Då finns det 

två vägar att välja för min studie. Antingen väljer jag en semiotiskt eller ett diskursivt 

angreppsätt. Jag valde semiotik som teori eftersom den handlar om ”hur” språket skapar 

mening, istället för diskursiv teori som handlar om effekterna av språkets representation. 15  

Bolibompa är filmat nästan helt utan klipp. Klippen görs då ett inslag ska visas eller mellan 

vinjetten och studioinspelningen.Bildutsnittet och kameravinkeln ändras samtidigt som 

kameran tiltar upp eller ner, panorerar åt höger eller vänster eller gör åkningar in mot eller ut 

																																																													
11 Populärkultur - Teorier, metoder och analyser. Simon Lindgren. s. 49 s. 71. 
12 Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt och Liber AB 2003 s. 28, 29. 
13 Simon Lindgrens, Populärkultur – teorier, metoder och analys, Författaren och Liber AB. s. 49. 
14 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism 8 maj 2016 kl. 14:51. 
15 Representation - Cultural Representations and Signifying Practices Stuart Hall, The Open-University1997.s. 6. 
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från det kameran vill visa, vilket oftast bara är programledaren. Men jag lägger ingen vikt vid 

detta förutom i enstaka fall.  Ifall jag behöver beskriva bildutsnittet så använder jag mig av 

termer som Totalbild, Helbild, Halvbild, Närbild och Extrem närbild som används inom 

filmvetenskapen. Totalbilden lägger fokus på den miljö som personerna befinner sig och vi 

ser i vårt fall scenografins helhet och var programledaren befinner sig i den. Helbilden visar 

hela programledaren och vi ser gester, kroppspråk och hur programledaren agerar i 

scenografin. Halvbilden visar bara halva programledaren men vi ser hållning och 

blickriktningar. Med närbilder domineras bilden av programledarens ansikte och vi engageras 

i personens tankar och känslor genom att se ögon och minspel. Den extrema närbilden visar 

bara ett öga, en mun, en hand eller ett litet föremål eller en detalj som annars inte syns. 16 

5.1 Semiotiska nyckelbegrepp  
När man skapar texter, till exempel skriver, målar, gör skulpturer, filmer eller Tv-program så 

”lånar” man, antingen medvetet (genom citat) eller omedvetet, material från andra texter. 

Därför är det viktigt att ta reda på hur en text förhåller sig till andra texter. Detta leder mig till 

begreppet intertextualitet. Texter förhåller sig till varandra på grund av ett gemensamt 

kulturarv och därför ofta använder stilistiska grepp ur texter som föregått dem. I en 

konversation/ dialog är det vi säger beroende av vad andra har sagt och säger och av vad vi 

räknar med att de kommer att säga. Vår konversation är dialogisk och i förlängningen därav 

följer att även vår kreativitet är det.17  

5.2 Stuart Hall om kommunikation  
Hall menar att i och med att kommunikationen sker i kodad form så har den flera möjliga 

betydelser, den är polysemisk, det finns inga garantier för att det publiken avkodar kommer 

att vara exakt samma som det som kodats. Samtidigt betonar han att mångtydigheten inte 

innebär att texter kan avkodas på ett oändligt antal sätt utan snarare bär de på en dominerande, 

eller prefererad betydelse som begränsar spelrummet för olika tolkningar från publikens sida. 

Ett exempel på detta inom film och televisionen är att till exempel bildstorlekar eller 

kameravinklar ger tydliga prefererade betydelser. 18 

																																																													
16 Bild och retorik i media Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt, s. 28. 
17 Kulturstudier, Arthur Asa Berger. s. 84, 85.   
18 s.14.16.17.18.19.20 Populärkultur - Teorier, metoder och analyser. Simon Lindgren 
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5.3 Retorik  
Retorik handlar om konsten att kommunicera på bästa möjliga, övertygande sätt och 

medieretorik handlar bland annat om vilka medel som ett medium använder för att väcka 

intresse, beröra och engagera en publik. 19 Ett medel eller stilgrepp kallas delectare, från latin, 

och innebär att man ”roar” och ”behagar” tittaren. Förenklat innebär det att innehållet, eller 

hur man framför något måste upplevas som ”läckert” eller ”delikat”.  

6 Tidigare forskning 
Barnens röster, är skriven av Ingegerd Rydin och tar ur ett historiskt perspektiv upp teorier 

om hur barnprogrammen utvecklats och har haft olika riktningar. 20    

Design by IKEA: a cultural history, som är skriven av Sara Kristoffersson och tar upp hur ett 

varumärke som IKEA kan skapa en Svensk nationell identitet. 21  

Att skilja de andra är en C-uppsats i sociologi av Vanja Kullander som tar upp frågan om hur 

invandrare beskrivs i svensk mediediskurs. Hon använder sig av postkolonial teori. Hennes 

studie är en analys av litteratur i ämnet postkolonial teori. Hon gör en intressant redogörelse 

för begreppet Etnicitet och vad den innebär som begrepp då det uteslutande används för de 

”andra” inte västerländska. Hon gör dock ingen analys av något specifikt mediematerial, så 

som tidningsartiklar, TV-program etc, utan hon har studerat litteratur i ämnet. 22  

Kulturmöten i skolan – en studie om elevers förståelse för olika kulturer är en C-uppsats av 

Stina Grönlund och Viktoria Åhl på lärarutbildningen i Luleå. 23 Den är intressant för att 

förstå hur man i skolan kan öka barns förståelse för olika kulturer.  

Sesame Street and the Reform of Childrens television av Robert W. Morrow, är intressant för 

den talar om barnprogrammet Sesame Street som var den amerikanska föregångaren till det 

																																																													
19 Bild och retorik i media Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt, s. 31. 
20 Barnens röster, Ingegerd Rydin Stiftelsen Etermedierna i Sverige 2000, Fälth & Hässler i Värnamo 2000 
21 Design by IKEA: a cultural history. Kristoffersson, Sara (2014). London: Bloomsbury 
22  Kullander, Vanja, Att skildra De Andra - om rasism och elitens användande av etnicitet i svensk    

    massmediediskurs, Lunds universitet, Sociologiska institutionen VT 2005, Avd för   

    socialantropologi 
23 Grönlund, Stina, Åhl, Viktoria, Kulturmöten i skolan – en studie om elevers förståelse för olika kulturer, Luleå  

     tekniska universitet, Institutionen för Utbildningsvetenskap VT 2006   
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svenska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter, och riktade sig till barn som 

saknade resurser, för att lära dem att räkna och skriva.24 

7 Bearbetning och analys 
Utifrån materialet, Bolibompa 18 februari 2013 kl 07:00-09:00, som denna studie ämnar 

analysera kommer jag att ta ut och koncentrera mig på de fasta, och återkommande 

programpunkter som utgör själva kärnan i programmets ram. Detta för att dessa utmärker sig 

och innehåller specifik rekvisita som programledarna interagerar med. Därför har jag valt bort 

de enstaka på- och avannonseringarna i slutet av programmet som inte utgör någon specifik 

programpunkt. För att lättare skilja på programpunkterna och komma ihåg föremålen som utgör 

rekvisitan har jag gett både programpunkten och dess rekvisita specifika namn, som 

överensstämmer med deras utförande och innehåll, som t.ex. programpunkten ”trycka på 

knappen” och rekvisita som ”pelarklockan”,” dosan”,” garderoben” etcetera, vilket kommer att 

förklaras tydligt i analysen. Bearbetning har skett genom att systematiskt gå igenom och närläsa 

programmets scenografi för att, i den mån det är möjligt för mig som tittare att i bild hinna 

uppfatta, urskilja och identifiera rekvisita. Vad gäller kostym så har jag tittat på de kläder som 

programledaren har på sig och de kläder programledaren tar på sig under programpunkten 

”klädracet”, just den för undersökningen specifika dagen. För att lättare kunna följa min analys 

använder jag mig av stillbilder till höger om texten.  

Genom att jämföra Bolibompastudions hemlika miljö med miljön i en verklig bostad kan jag 

utifrån de igenkänningstecken som presenteras i scenografin, dela in studion i delar som kan 

representera en inomhusmiljö: en hall, ett kök, ett skafferi och ett vardagsrum. På så vis får 

jag lättare att orientera mig och identifiera rekvisitan och de tecken den innehåller. Därefter 

delar jag in sändningen i olika programpunkter och identifierar på så vis programpunkternas 

specifika rekvisita. Jag delar upp rekvisitan i, vad jag kallar primär rekvisita, som tillhör 

specifika programpunkter och som programledarna interagerar med ofta eller till och med i 

varje program, och sekundär rekvisita som mer finns där för att skapa en bestämd upplevelse 

av miljön.  

Till exempel kan köket jämföras med ett så kallat svenskt standardkök från 1950-talet, två 

fåtöljer kan jämföras med Arne Jacobsens clubfåtöljer Svanen, programledarens informella 

kläder som består av blå jeans och rutig skjorta kan jämföras som kontrast till mer formella 

																																																													
24 Barnens röster, Ingegerd Rydin Stiftelsen Etermedierna i Sverige 2000, Fälth & Hässler i Värnamo 2000. s. 
194 
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kläder som skjorta, slips och kavaj eller kostym som istället ofta bärs av nyhetsuppläsare, 

sportankare eller programledare till program för vuxna. 

7.1 Bolibomparamens scenografi  
Bolibompastudion har en ikonisk likhet med ett hem. Dock med den markanta skillnaden att 

du som tittare varken kan se några sängar eller någon toalett. Något som förekommit om detta 

varit en dokusåpa eller ett verkligt hem. Bolibompastudions hemlika inomhusmiljö kan 

konnotera någonting vardagligt och odramatiskt. Vi känner oss ofta trygga i en hemmiljö, 

framförallt om vi kan identifiera oss med den. En helt främmande hemmiljö kan eventuellt ge 

oss en mindre trygg upplevelse. Det som uppfattas som en hemmiljö för vissa kan upplevas 

främmande för andra. Jag antar att programmakarna i Bolibompastudion eftersträvat en 

hemmiljö som ska kännas igen av en majoritet unga tittare som ska uppleva den som hemlik 

och trygg. Dessutom, i enlighet med retorikens delectare, försöker programmakarna skapa en 

”delikat” och attraktiv miljö som tilltalar majoriteten av tittarna. Eftersom målgruppen är barn 

betonas här lekfullheten. Därför avser man med miljön att den, av tittarna, ska upplevas som 

mer lekfull och mer attraktiv än en vanligt förekommande verklig hemmiljö, bland annat med 

hjälp av vita moln på en skåplucka, ljuspunkter som liknar stjärnor på väggen och lekfull 

rekvisita som en överdimensionerad knappdosa med färgglada knappar på.  

Allt är inspelat i en TV-studio men jag gör ändå en uppdelning mellan vad som ska föreställa 

en utomhusmiljö och en inomhusmiljö. Att vi i programmet upplever en utomhusmiljö beror 

till viss del på att programledarna, när programmet börjar, kommer in i studion genom att gå 

förbi utanför ett fönster och öppna en dörr, och gå in via ett litet utrymme i studion som liknar 

en hall.  

7.1.1 Utomhusmiljö 
Fönstret är ett indexikalt tecken för att det finns ett rum utanför studion. Utanför 

Bolibompastudions fönster ser man en bakgrund som är uppdelad i en övre del som är 

himmelsblå och en nedre del som är grön likt ett landskap med vita partier på topparna likt 

snöklädda bergstoppar. Bakgrunden ger en intertextuell referens till idylliska naturbilder 

liknande nationalromantiska  bilder på berg från Alperna med Edelweissblommor. 25 Inom 

konsten idag antyder ordet romantik teatralisk och sentimental idealism, samtidigt som ordet 

national syftar till en nation. Med andra ord ett idealiserande av ett visst land, dess djur, natur 

																																																													
25 Edelweiss (Leontopodium alpinum) är en blomma som växer bland annat i Alperna. Namnet är sammansatt av 
de tyska orden Edel ("ädel") och Weiss ("vit"). Edelweiss är Schweiz nationalblomma och förknippas på grund 
av sin vita färg med renhet och skönhet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Edelweiss 2 mars 2016 
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och folk. 26 På samma sätt i Bolibompa, har utomhusmiljön alltid ett så kallat ”vackert väder”, 

med starkt ljusblå, molnfri himmel. Inget tecken på regn eller oväder som stör friden. I 

Norden är det dock ofta moln på himlen och nederbörd i form av regn och på vintern snö. 

Bergens gröna färg vittnar om grönska vilket kan symbolisera bördighet. I Norden har vi en 

förhållandevis lång vinter då landskapet är helt täckt i 

snö. De snöklädda bergstopparna för tankarna till höga 

berg som i Sverige finns norrut eller nordväst i 

fjällområdena där vintrarna är som längst. Sommaren 

kommer egentligen senare i fjällen och marken kan 

fortfarande i juni vara täckt av fjolårets gula gräs. 27  

  

Dessa bilder av en tänkt natur är mer av idealiserande än naturbilder för målgruppen vanligt 

förekommande utomhusmiljöer. Vilka barn bor i dessa miljöer? Faktum är att majoriteten av 

Sveriges befolkning, ca 85 %, bor i tätorter, där man kan anta att nästan alla likt Bolibompas 

tittare har tillgång till både TV och internet, snarare än öde vildmarker.28 Jag menar att även 

här har programmakarna tagit till det retoriska greppet delectare. Denna typ av bild är mer 

vanlig när man vill marknadsföra Sverige och svenska produkter. Ett tydligt exempel är när 

man visar upp denna bild av Sverige är Volvos reklamfilm Made by Sweden med Zlatan. 29 

Även här så ser vi ett bergslandskap med snö. Här är landskapet däremot inte grönt med en 

klar ljusblå himmel som i Bolibompa. Himlen är istället oskarp och landskapet är blåaktigt, 

kargt, täckt med snö och is och upplevs kallt och mindre gästvänligt. Jag vill hävda att 

landskapet upplevs exotiskt och tilltalande framförallt när man i nästa klipp får se en trästuga 

med ett varmt gult sken. Inte heller här finns något som bestämt pekar på att det är Sverige. 

Däremot upplever jag miljöerna som mer representativa för ett svenskt fjällandskap, än i 

Bolibompastudion vi befinner oss i, eftersom klimatet ser mer ut att överensstämma. I 

landskapet ser vi också sjöar och skogar. Dessutom dyker en ståtlig hjort upp, vilket i 

verkligheten är väldigt ovanligt att få uppleva då de är skygga. 30  Något som gör det här till 

en idealiserande romantisk naturbild. Detta sammantaget är dock inte heller vanligt 

förekommande miljöer för majoriteten av Sveriges befolkning.  

																																																													
26 Måleriets historia, Syster Wendy Beckett, Dorling Kindersley Limited, London 1994, s. 259, 264. 
27 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_klimat 
28 Geografi 1, Jan Wiklund, Capensis Falköping 2012, s. 54. 
29 källa http://www.expressen.se/tv/sport/se-hela-zlatans-reklamfilm-for-volvo/  10 april 2015 kl 10:30 
30 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kronhjort https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronhjort 
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Om vi återgår till det som vi i Bolibompastudion uppfattar som en himmel, så är den ljusblå 

ytan mörkare blå upptill och ljusare blå nedtill och upplevs som en klarblå himmel. Så som 

den ofta kan se ut när majoriteten av oss tycker sig uppleva ”vackert väder”. Vi upplever 

befinna oss högt upp på grund av horisontens och bergstopparnas låga placering. Detta 

panoramafönster är dessutom öppet vilket kan symbolisera en öppning till en värld utanför. 

Bolibompastudion blir på så vis en del av världen utanför. Detta konnoterar att denna fiktiva 

”TV-studio verklighet” blir en del av ”den verkliga världen utanför”, studion och TV-huset, 

där alla TV- tittare befinner sig. Världen utanför kan dels upplevas ta sig in till 

programledarna i Bolibompastudion samtidigt som programledarna när som helst kan ta sig 

ut. Detta konnoterar att Bolibompastudion är en del av ”den globala byn” och påminner oss 

tv-tittare om världen utanför våra hem. 31
 Denna upplevelse förstärks senare i studions 

vardagsrumsmiljö där det står en jordglob och lyser i klara färger på trappans översta 

trappsteg. Fönstret är placerat till höger i studion, vilket tack vare att vi läser från vänster till 

höger, upplevs vara en öppning framåt mot framtiden. Vi blickar framåt samtidigt som 

programledarna kommer in i studion från framtiden in i nutiden där vi tittare befinner oss. 32 

 

7.1.2 Hallen 
Hallen ser ut att vara i samma mossgröna färg som den 

övriga studion. Skillnaden är att den utmärker sig med ett 

medaljonglikt mönster med stiliserade blommor i olika 

gröna nyanser. Färgen grönt konnoterar naturen. I det här 

fallet är färgen mossgrön. Färgen kan konnotera en viss 

närvaro av naturen även inne i studion. Det repetitiva 

medaljongmönstret konnoterar kontinuitet. Hallens stora dörröppning gör 

hallen till en del av den övriga studion. Men i 

dörröppningen hänger två orange tygstycken på vardera 

långsidan som skärmar av hallen från den övriga studion 

och tillsammans med den stängda ytterdörren ändå, 

tillfälligt skärmar av studion från världen utanför. Vi 

																																																													
31 Barnens röster, Ingegerd Rydin Stiftelsen Etermedierna i Sverige 2000, Fälth & Hässler i Värnamo 2000, s. 
107. 
32 s.30, Bild och retorik i media, 
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upplever på så vis att ingenting kan komma in helt plötsligt i studion. I likhet med 

barnprogrammet Andy Pandy, som var en av de första programserierna som köptes in från 

utlandet av Sveriges television, så inträffar heller aldrig något oroande eller skrämmande i 

Bolibompastudion utan bara lek och vänligt småpratande. 33 Detta sammantaget skapar en 

känsla av trygghet för tittarna. Den orange färgen står i kontrast till det övriga gröna men 

framträder samtidigt inte så starkt vilket skapar en mer dov och behaglig färgsättning i 

studions bakgrund. Den röda väska som hänger i något som liknar en klädhängare med galgar 

är i stark kontrast, nära komplementfärgen, till den gröna väggen. Därför lägger man lättare 

märke till den. Under den så kallade klädhängaren står ett par vita stövlar. På golvet syns en 

rund och röd matta. Hallen har en lila taklampa som lyser svagt.  

 

7.1.3 Vardagsrummet 
På väggen ovanför öppningen från hallen lyser några 

stjärnformade ljuspunkter. Förmodligen från en 

strålkastare med en stjärngobo. Då taket och väggen 

strax nedanför är i mörker så framträder stjärnorna 

tydligt och ger upplevelsen av en stjärnhimmel. Det ger 

känslan av att Bolibompastudion även är en del av 

rymden och universum. Rummet har enfärgade gröna 

väggar som skiljer sig bara någon ton i färgen från hallen. 

Nästan i mitten av rummet finns studions fönster ut till den så 

kallade utemiljön. Till höger om fönstret finns en stor växt, 

likt ett träd. Tillsammans med den liknande växten till höger 

om den stora dörröppningen från hallen, får vi upplevelsen av 

naturen och miljön som tagit sig in i studion. Till höger om 

dörröppningen finns också ett ljusblått podium med vad som ser ut som en röd saftblandare 

(siren). Direkt innanför hallen till vänster i bild, framför fönstret, så står två fåtöljer på en gul 

matta intill ett litet runt ljusblått bord. Fåtöljerna påminner om Arne Jacobsens fåtöljer Svanen 

och Ägget. 34 Arne Jacobsen var en skandinavisk designer vars design ännu idag är aktuell. 

Hans möbler är exklusiva kultklassiker som bara hushåll med hög inkomst har råd att köpa. 

Billigare liknande fåtöljer har det funnits många av. Till exempel har IKEA en modell som 

																																																													
33 s. 114, Barnens röster, Ingegerd Rydin 
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Jacobsen 10 april 2015 kl. 16:29 
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heter Tirup. 35 Den ena fåtöljen är röd och består av sits och ryggstöd i ett enda stycke. 

Fåtöljen har ett enda stort kromat stolsben. Den andra har ett turkost möbeltyg. Vi läser gärna 

ihop den turkosfärgade fåtöljen, ljusblåa bordet, ljusblåa podiet och den ljusblå himlen utanför 

fönstret. Tillsammans så upplevs deras färger som lite svalare och dämpar därför studions 

övriga ”varma” färger. 36 Framför fönstret finns en låg orange byrå. Vardagsrummet är 

studions mittpunkt där programledarna mestadels tillbringar sin tid under programmet. De 

brukar sitta i en röd soffa i studions framkant. Soffan skiljer sig först markant i färg från de 

tidigare nämnda fåtöljerna. Den vinröda färgen är stark och fångar därför våra blickar. På så 

vis så fokuserar vi tittare lättare på var programledarna sitter. Dessutom kontrasterar den här 

soffans design mot de två tidigare som var i modernistisk och funktionalistisk stil. Den här 

soffans design påminner snarare om en stil som kallas Nyrokoko och förekom från 1820-talet 

fram till sekelskiftet 1900, i högrestånds hem. 37 Soffan (bild 7) är pompös och monumental 

vilket skiljer sig kraftigt från det så kallade funktionalistiska (och modernistiska) idealet där 

designen istället skulle följa människans och kroppsrörelsernas mått. Även ornament och 

färgskala skiljer sig. Modernismen och funktionalismens design strävade ofta efter 

förenklade, geometriska former eftersom man ansåg dekorativa detaljer som onödiga och till 

och med ofördelaktiga då de minskade effektiviteten och ökade kostnaderna. Då soffan, av sitt 

utseende att döma liknar Nyrokoko så kan vi anta att det är en möbel som varit mer vanlig i 

välbärgade hem under 1800-talet, än vad den är i majoriteten svenska hem av idag. Möblerna 

gjordes då i mörka träslag som valnöt och mahogny vilka idag är sällsynta och betydligt 

dyrare träslag än de för möbler numera vanligare förekommande träslagen furu, björk och 

gran. Dyrare träslag som valnöt och mahogny förekommer idag ofta som fanér ovanpå de 

billigare träslagen. Liknande soffor säljs idag oftast på auktionsverk, i antikaffärer eller om 

man har tur ute på någon loppmarknad. De tillhör en tid då möbler i större utsträckning var 

hantverk och då majoriteten av befolkningen  endast hade råd att skaffa enkla möbler som 

senare kom att räknas till Allmogestilen. 38  

    

Om vi återgår till den kontext i vilken den här soffan och de två kontrasterande fåtöljerna 

förekommer, så är det i ett barnprogram. Kontexten är i det här fallet TV-Genren barnprogram 

som formas av särskilda estetiska val. På barnprogrammens delectare ställs det alltså andra 

																																																													
35 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90126571/#/70126567 Kl 17:35 10 april 2015 
36 s.28, Bild och retorik i media, Thomas Koppfeldt 
37 https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyrokoko 3 augusti 2015 
38 https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmogestil 6 augusti 2015 kl 11:40 
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krav än på t.ex. de olika genrerna TV-program som riktas mot en vuxen publik. Redan enligt 

en målskrivning som TV:s barn och ungdomsredaktion gör under 1960-talet och som Gösta 

Blixt står bakom ska barn- och ungdomsprogrammen ha som primär målsättning att 

underhålla därför att barn anses ha behov av avkoppling och underhållning för stunden. Men 

programmen ska även vara föredömliga och bildande och tilltala barns fantasi. 39 

Populärkulturen kan anses kännetecknas av att vara kommersiell, lättillgänglig, kopplad till 

rekreation och ”ger oss vad vi vill ha”. 40  

 

7.1.4 Köket 

Utrymmet som har en ikonisk likhet med ett riktigt kök ligger i 

Bolibompastudions främre, högra del (bild 8). Utrymmet upplevs 

som ett kök eftersom den innehåller en diskbänk med en blandare 

och en vitkaklad vägg med köksskåp ovanför, med gula/orange 

skåpluckor på. Köket är en ikonisk bild av ett svenskt standardkök. 
41 Standardköket förekommer idag främst i miljonprogrammens 

lägenheter, villor, radhus, fritidshus och bostadsrätter byggda innan 

1997. Standarden finns kvar och bevaras av den retrovurmande och 

byggnadsvårdande medelklassen. Däremot så har 

den börjat försvinna hos den mer 

renoveringshetsande och trendkänsliga 

medelklassen. 42 År 1997 ersattes den svenska 

köksstandarden i Sverige med europeiska EN-

standarder, 43 som påverkats av svensk 

köksstandard. Trots allt så tillämpas fortfarande 

ofta de svenska standardlösningarna men det är numera 

upp till byggherrarna att bestämma. Till exempel på möbelföretaget Kvik:s hemsida kan man 

tydligt se hur de har ändrat branschstandardmåttet Höjd 70 cm och djupet 56 cm till 80 x 68,8 

																																																													
39 s 110. 111, Barnens röster, Ingegerd Rydin Stiftelsen Etermedierna i Sverige 2000, Fälth & Hässler i Värnamo 
2000 
40 s.51, Simon Lindgren Populärkultur – teorier, metoder och analys Författaren och Liber AB 2009 
41 Svensk köksstandard utvecklades på 1950-talet av dåvarande SIS (Svenska Industrins 
Standardiseringskommission) och var inspirerad av 1920-talets Frankfurtkök. s. 90. Designhistoria – en 
introduktion, Susann Vihma och Raster. Riga 2007 
42 https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard kl. 12:30 27/10 2015 
43 https://sv.wikipedia.org/wiki/Comité_Européen_de_Normalisation kl. 13 27/10 2015  
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cm. 44 Även IKEA erbjuder idag bänkskåp i både 60 cm eller 80 cm höjd. 45 Rakt ut i rummet, 

från köksbänken, står en röd bänk. (bild 9) På bänken står två växter med en liten kakburk i 

plåt framför. Den för tankarna till barnprogrammet Farbror Frippes skafferi  (1976), där varje 

burk innehöll en hemlig film. 46 Burkens mönster påminner om mönstret	på orientaliska 

mattor, i rött, vitt och gult. Till höger om bänken så skymtar man en spis. Ovanför spisen och 

till höger om köksskåpet hänger tre hyllor ovanför varandra, fulla 

med föremål. Det är svårt att urskilja föremålen. Men det ser ut att 

vara allt ifrån pennor och olika förvaringsburkar. I köket hänger en 

grön hylla med handdukar i olika färger. Framför den röda hängde 

något som till form och färger liknar en jordgubbe i tyg. Inom 

barnkulturen så är jordgubbar vanligt förekommande.  

Tydliga exempel på det är Elsa Beskows illustration ”Jordgubbsfamiljen” (bild 10) 
47 i barnböcker och den tecknade barnserien Jordgubbslisa (bild 11) 48 som började som en 

figur på gratulationskort i USA från 1977 av Muriel Fahrion som utökades till att innefatta 

affischer och dockor. 49 Min tolkning är att jordgubbar ofta 

förekommer när något ska framställas som sött och gulligt.  I 

Sverige äter vi mycket jordgubbar. Framförallt på sommaren 

då de odlas i stor utsträckning. Jordgubbe kan därför upplevas 

som något typiskt svenskt.		

 

7.1.5 Skafferiet  

Allra längst till höger i studion finns ett utrymme som 

påminner om ett skafferi, på grund av alla hyllor och luckor, 

men som programledaren Nina 8 februari 2013 kallar för 

”luckrummet” (bild 12). Skafferi är något som ofta återkommit 

i barnprogrammens historia. Typiska exempel är Farbror 

Frippes skafferi  (1976).	(bild 13)	50	Utrymmet ligger till höger 

																																																													
44 27/10 2015 kl 13:33 http://www.kvik.se/sv-SE/kok 
45 27/10 2015 kl 13:42 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/kitchen/26750/ 
46 http://www.imdb.com/title/tt0122344/?ref_=fn_al_tt_1 
47 kl 14:55 27/10 2015 http://img.tradera.net/images/175/210358175_89dad16e-873b-45fd-b1cc-
eb03dcf0e3d3.jpg 
48 kl 14:15 27/10 2015 http://sfanytime.com/sv-SE-7930-Jordgubbslisa-Jul-i-jordgubbslandet---Svenskt-tal.aspx 
49 kl 14:25 27/10 2015 https://en.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Shortcake 
50 http://www.imdb.com/title/tt0122344/?ref_=fn_al_tt_1 
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om den delen av studion som vi kallar köket. Programleda  rna kommer in dit via en 

dörröppning från köket. Rummet har ett sluttande plan som Nina kan cykla upp för. Golv, 

väggar och hyllor är målade i samma grå färg. Flera föremål och luckor i rummet är målade i 

klarrött. Övriga föremål och luckor domineras av klara färger som blått, grönt och gult.  

	

7.2 Malou efter tio	 
Som jämförelse och som ett verksamt motsatspar, framförallt 

till studions vardagsrum, så försöker jag hitta en liknande 

inredning i TV-utbudet för vuxna tittare. Då hittar jag något 

snarlikt i en annan kontext nämligen i Nöjesgenren.  Malou 

efter tio som sänds på vardagar från kl. 10 på TV4. (bild 14) Det intressanta 

är att TV4 till skillnad från SVT är ett privatägt bolag och därmed reklamfinansierad. 

Samtidigt har kanalen likheter för att den sänds från Sverige och därmed regleras striktare av 

radio- och tv-lagen (RTL). 51 Det intressanta med programmet är att det hela tiden byter 

inredning och därmed också tydligt får helt olika uttryck scenografimässigt. Programmets 

syfte med att byta inredning tycks vara kommersiellt.  Olika inredningsdesigner har då 

möjlighet att både marknadsföra sig själva och möbler och inredningsdetaljer. På TV4:as 

hemsida så står designerna och alla produkterna uppradade med 

prisuppgifter och namn på de butiker i vilka man kan köpa dessa. 

Just studioinredningen av Lulu Carter och Johan Ludvigsson v45-

47 2014 är särskilt intressant då jag upplever den påminna mer om 

Bolibompa än de andra. (bild 15) En blandning av stilar har större 

möjlighet att tilltala flera tittare och 

erbjuder fler möjligheter till identifikation. 
52    

Inredningen påminner dels genom 

färgsättningen som domineras av klara och 

ljusa färger som orange, rött, ljusgrön och 

inslag av vitt i kontrast mot mörkblått, 

mörklila och svart. Samtidigt som man blandar en fåtölj i klassicistisk stil och 

																																																													
51 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Radio--och-tv-lag-
2010696_sfs-2010-696/ 2 mars 2016 
52 http://www.tv4.se/efter-tio/artiklar/studioinredning-vecka-45-47-54589366c45948f6ce000010 2 mars 2016 
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emmafåtöljer i nyrokoko stil, med möbler i kontrasterande funktionalistisk stil. En rolig detalj 

som också liknar Bolibompa är att studion även här har ett fönster ut mot världen utanför. I 

det här fallet är det en tvådimensionell målning på en skärm, föreställande en trappa upp mot 

en öppning till ett antikt landskap med antika kolonner mot en ljusblå himmel. I programmet 

kallar man inredningen för eklektisk vilket Lulu förklarar, betyder att man blandar stilar. Här 

har inredningen vissa likheter med Bolibompa men kontexten är annorlunda. Här vill 

programmet vara stilbildande och påverka tittarna till att vilja konsumera de produkter, eller 

den stil som presenteras 53 medan Bolibompa vill presentera en mångfald för tittarna.	 

Både Bolibompa och Malou efter tio vill upplevas delikat, delectare och locka sina respektive 

målgrupper till att sätta sig framför Tv:n eller surfa in på respektive Tv-kanal på webben. Den 

stora skillnaden är att i Malous studio så måste inredningen se ny och fräsch ut för att tittarna i 

förlängningen ska vilja konsumera produkterna, medan Bolibompa ska locka till fantasi och 

lekfull lust och därmed behöver inte inredningen se ny och fräsch ut. Istället upplever jag att 

Bolibompastudion nästan ser dammig och sliten ut utan att för den delen upplevas som 

mindre lekfull eller mindre fantasieggande. En viktig skillnad är att Malou sänds i TV4 som 

är en delvis reklamfinansierad kanal vilket innebär att innehållet kan ha just konsumtion som 

syfte. Medan Bolibompa, dels för att målgruppen är barn under 12 år vilka det är förbjudet i 

Sverige att rikta sin reklam till men även för att det sänds på SVT som är helt statligt 

finansierat och inte är marknadsekonomiskt styrda. 54  En annan skillnad är programmens 

genre. Malou efter tio tillhör genren pratshow (talkshow) som har specifika koder som får oss 

tittare att känna igen genren. Här är det en hemtrevlig miljö, som påminner oss om ett 

vardagsrum. I pratshowen ska man ofta uppleva att vi får se på när programledaren sitter 

hemma i sin egen soffa och tar emot gäster. 55 Studion har djupa soffor som upplevs bekväma 

och inbjuder till att slå sig till ro i dem. Dessa är koder för en pratshow som förväntas 

innehålla en programledare och minst en gäst som denne ska prata med. Just den här 

programserien tillhör också genren livsstilsprogram då ämnena som diskuteras är allt ifrån 

inredning, mode och skönhet till kropp och hälsa. Bolibompa tillhör istället genren 

barnprogram så programmets koder är istället lekfulla miljöer som väcker nyfikenhet, färgrikt 

och gärna färgstarkt, barntillvänt tilltal, glada och skojfriska programledare.   

	
																																																													
53 http://www.tv4.se/efter-tio/artiklar/studioinredning-vecka-45-47-54589366c45948f6ce000010 10-10-2016 
54 http://www.konsumentverket.se/vart-arbete/lagar-och-regler/marknadsforing-och-reklam/reklam-till-barn/ 7 
augusti 2015 
55 Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt och Liber AB 2003, s. 127 
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7.2.1.1 Likheter med andra program 
Bolibompa har flera likheter med en pratshow  

(talkshow). Programledaren sitter och småpratar  
och är rolig. Samtalstonen är också lättsam och  

informell. Skillnaden är att i barnprogrammen ska  
tonen också vara barntillvänd och anpassad till 

målgruppens ålder. Istället för att det kommer  
gäster till programmet som i pratshowen så ska vi tittare i  

Bolibompa uppleva att vi är gästen. Därför talar programledaren till oss och tittar in i  
kameran, så kallad subjektiv kamera, och försöker möta tittarens blick hemma i tv-soffan. Det  

ska på så vis verka som om vi delade samma  
rum som programledaren. Istället för att  

presentera gäster i studion så presenterar man i  
Bolibompa olika inslag. Man säger att man  

påannonserar inslaget, genom att berätta lite  
kort om vad tittaren ska få se i inslaget och på så 

vis förbereda tittaren. Sedan avannonserar man  
inslaget när det är slut och på så vis summerar  
för tittaren vad de just har sett. Detta förtydligar för den unga publiken och  

väcker samtidigt reflektioner hos barnet kring vad inslaget ville berätta eller rentav lära oss. 56  
När jag vänder blicken mot BBC i Storbritannien så finner jag ett inslag från BBC:s närmaste  
motsvarighet till Bolibompa som heter CBeebies med en scenografi som påtagligt liknar  
Bolibompas. Den innehåller också det så kallade ”standardköket” med köksbänk och  

skåpluckor. (bild 16) 57 När jag istället vänder blicken mot utbudet i utomeuropeiska länder ser 

jag i många program att programledarna och barnen ofta befinner sig i en studio som är gjord 

som en utomhusmiljö. Det program som mer liknade Bolibompa, där man upplevs vara 
inomhus, var ett barnprogram på arabiska, Meem the Magician, på barnkanalen Baraem TV. 

(bild 16) 58 Programmet påminner en del om Bolibompa men med en scenografi som liknar 
bilder av miljöer i tecknade filmer som Aladdin med oktagonala bord, kopparlyktor, 

kopparkannor och spetsbågar i arabisk stil. 
 

																																																													
56 Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt, Liber Helsingborg 2003, s 123- 129, 131 
57 Designhistoria – en introduktion, Susann Vihma och Raster. Riga 2007 s. 90. 
58 https://www.youtube.com/watch?v=gaIBPRCQ_Ko 1 maj 2016 kl. 13:05 
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7.5 Programledarna  
Det speciella med ”Ramen” förutom att den håller ihop programmet och skapar en 

övergripande kontext, så skapar den också en särskild relation med oss tittare. Varje program 

innehåller en specifik programledare och programledarna är totalt fem olika och förekommer 

kontinuerligt på varsin förutbestämda veckodag vilket skapar en upplevelse av kontinuitet och 

trygghet för tittarna. Genom att programledaren genom nästan hela programmet tilltalar 

tittarna med sin blick riktad in i kameran så skapar hen på så vis en social relation med oss 

och nästan kräver att vi ska förhålla oss till hen och till det hen pratar om. Genom att 

programledaren ibland framställs i närbild så kan denne upplevas som personlig. Men oftast 

är det halvbild så att vi kommer nära men inte ”för nära” och slipper riskera att 

programledaren upplevs påträngande.59 De bär ofta jeans och t-shirt, tröja, ibland skjorta eller 

blus. Men sällan kavaj, kostym, slips, fluga, kjol, klänning och högklackat. Man kan 

konstatera att de bär kläder som många ofta bär till vardags och som inte sticker ut allt för 

mycket från vad som är vanligt förekommande. Kostymdesignern Anne Foley säger ”Dress 

the actor for what the character has to do” och ”The challenge in general for any character is 

to create a look that’s true to who they are as that person”. 60 Med andra ord, å ena sidan så 

klär sig programledaren i enlighet med vad den ska företa sig. Den måste helst ha något 

bekvämt att kunna röra sig i för att underlätta att agera framför kameran. Kostym, slips, kjol 

och högklackat är i så fall opraktiskt. Samtidigt så ska kläderna betona den karaktär som 

programledaren vill framhålla. I Bolibompa så ska tittarna uppleva att programledarna är sig 

själva. Programledarna väljer själva klädsel och kostym till klädracet. 61 Att kläderna är 

informella och vardagliga till utseendet blir särskilt tydligt vid programpunkten klädracet, då 

programledarna tar på sig kontrasterande, mer utstuderade kläder, som mer liknar 

maskeradkläder, och som man sällan ser någon bära till vardags. Klädracet hade förlorat sin 

visuella effekt om kläderna inte kontrasterat till de som programledaren har på sig ”till 

vardags” i studion. 

																																																													
59	Den	visuella	texten	-	multimodal	analys	i	praktiken,	Anders	Björkvall,	Författare	och	Hallgren	&	Fallgren,	Åtta45,	Solna	
2009,	s.31	
60 http://mentalfloss.com/article/62434/11-secrets-tv-costume-designer 4 mars 2016 
61 https://sv.stagepool.com/programledare/15068/programledare_sokes_till_programledare_till_bolibompa?#_=_ 
4 mars 2016 
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8 Tolkning och resultat 
	

8.1 En solig utomhusmiljö, fri från orosmoln 
Vi kan konstatera att både i Bolibompastudion och i Malous studio förekommer 

utomhusmiljöer med soligt och molnfritt väder som signalerar att här kommer det minsann 

inte att regna. Det är för att vi tittare ska känna en trygg känsla där inget oväntat kan störa 

friden. När jag jämför med vad Ingegerd Rydin skriver i sin bok om barnprogram så är det 

precis vad programmakarna ofta strävar efter i barnprogrammen, att just få barnen att uppleva 

trygghet. 62 Samtidigt förknippar vi ofta en trygg hemmiljö med en plats där vi ska kunna 

koppla av efter till exempel en skoldag eller arbetsdag. Därför tilltalar oss en lugn och 

harmonisk hemmiljö. Det är just det Lulu Carters tar fast på i sin inredning med hjälp av 

bland annat sin utomhusmiljö. Därmed tillgodoser hon vårt behov av lugn i hemmet, vilket 

ska bidra till att få oss att sukta efter och i förlängningen förhoppningsvis inhandla den 

inredning som hon försöker sälja i Tv-rutan.  

I Bolibompa vill programmakarna att programmet ska upplevas attraktivt och tilltala den 

yngre målgruppen och därför ställs inte lika trendmässiga krav på inredningen. 

Programmakarna är beroende av bra tittarsiffror, för att få fortsatta inkomster till att fortsätta 

produktionen av Bolibompa.  

Malou efter tio riktar sig till en vuxen publik på grund av innehållet, med intervjuer av 

artister, författare och politiker och programmakarna använder ett mer avancerat språk för 

vuxna, kring ämnen som till exempel hur vuxna ska hantera barns feber. Därmed ska 

programmet attrahera vuxna tittare. TV4, där programmet sänds, är beroende av 

reklamintäkter.  Vuxna till skillnad från barn, bestämmer ofta inköpen av inredning till sina 

bostäder och är dessutom de som har köpkraft. Därför så avser programmakarna att 

inredningen i Malou efter tio ska vara mer trendig och tilltala vuxna som anses mer 

trendkänsliga och efterfrågar trendiga inredningar. Därför passar det bra att man tar hjälp av 

inredningsdesigners istället för scenografer.  

Det soliga vädret är idylliskt och inte lika typiskt för Sverige som för länder med varmt klimat 

dit vi gärna reser på semester. Faktum är att regn och dåligt väder är berättarkomponent inom 
																																																													
62 Barnens röster, Ingegerd Rydin s. 114 
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film och Tv som har funktionen att dramatisera berättandet. Därför förekommer det mest 

soligt så kallat ”fint väder” i TV- och film ifall det inte är en direktsändning eller dokumentär 

utomhus där slumpen ibland kan styra. Eller om det är fiktion inom genren, drama, thriller 

eller skräck. Om vi istället ser på Bolibompastudions utomhusmiljö som liknar snöklädda 

berg som dels finns i fjällen men mestadels finns i bergskedjor som till exempel Alperna, 

Atlasbergen, Anderna, Klippiga bergen, Uralbergen och Himalaya. I Sverige skulle dessa 

gröna men samtidigt snöklädda berg mest förekomma i mer glesbefolkade fjällområdena. 

Men majoriteten av de svenska tittarna känner med stor sannolikhet igen sig i att de får 

uppleva både snö och grönska under ett år.  Vi kan konstatera att de tv-tittare som året runt 

enbart upplever ökenområden, regnskogsområden, eller snölandskap, har mindre 

förutsättningar att känna igen sig i den här utomhusmiljön. Av dessa klimatområden så är de 

miljöer som närmast skulle kunna likna Bolibompas, miljön vid Atlasbergen som har ett 

ökenklimat med höga berg men där Bolibompamiljöns berg med stor sannolikhet är för gröna 

och bördiga till skillnad från Atlasbergen som snarare har torr och inte så grön och bördig 

växtlighet. Eller på södra Grönland längs kusten där snön och isen ibland kan smälta på 

somrarna. Tack vare media som till exempel film, tv och internet så har ofta barn även sett 

andra miljöer och klimat än de egna som de upplever dagligen. I uppsatsen nämner jag endast 

två exempel som jag närstuderat medan jag i mina förstudier tittat närmare på många fler 

olika barnprogram från olika länder och världsdelar. I alla de barnprogrammen som jag 

observerade så innehåller scenografin snarlika idylliska bilder av gröna och bördiga landskap 

med blå himmel och där få eller inga moln förekommer. Vi kan konstatera att barnprogram 

tycks oavsett vilken världsdel eller klimat de kommer ifrån, ha en gemensam 

barnprogramestetik kring den upplevda utomhusmiljön i programmens studio. Detta skulle 

innebära att barn, oavsett vilka länders television de har erfarenheter av och vilka reella 

miljöer och klimat de upplever i sin vardag, med stor sannolikhet även skulle känna igen sig i 

Bolibompas utomhusmiljö.  

8.1.1 Ett landskap för äventyr 
Om vi frångår att diskutera den gemensamma upplevda väderleken, sol och blå himmel med 

få eller inga vita moln och istället bara tittar på landskapet. I Bolibompa består landskapet 

utanför fönstret av vildmark med berg, utan varken levande varelser eller bebyggelse. 

Vildmark kan föra tankarna till äventyr och berg kan väcka tankar om att försöka bestiga 

dessa eller rentav att klättra. Barn har oftast, mer än vuxna benägenheten att vilja upptäcka 

nya saker, genom att springa ut, klättra etcetera. Volvoreklamen vill också locka ut oss från 
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Tv-soffan, ut på äventyr fast nu måste man ha den nya Volvon för att kunna uppleva 

äventyret. Som kontrast så är landskapet här inte idylliskt utan kargt och dramatiskt, lite 

skrämmande och läskigt, och inte alls som i de barnprogram som vi sett. Himlen är inte 

klarblå utan istället gråaktig och mestadels mulen. Vi vet inte om det kommer att snöa snart 

eller om något annat oväntat dyker upp. Kanske kommer det ett hinder på vägen. Bilen som 

kör i de här miljöförhållandena ser därmed ut att kunna klara av det mesta. 

Bolibompastudion är tänkt att upplevas som en del av den värld som upplevs vara utanför 

den. Men miljön vi ser är endast en obefolkad bergsmiljö vilket exkluderar alla andra tänkbara 

utomhusmiljöer. Bolibompastudions utomhusmiljö hade istället till exempel kunnat vara en 

ökenmiljö, snölandskap eller tropisk regnskog. Barn som bor i dessa miljöer hade då 

förmodligen känt sig mer som hemma än i den bergsmiljö som Bolibompastudion innehåller. 

Hade miljön istället för ett öde landskap, istället varit ett bostadsområden med en massa hus, 

så skulle majoriteten av Sveriges barn, eftersom de oftast bor i tätbebyggelser, i högre grad 

kännt igen sig. Bolibompas utomhusmiljö har nu istället större potential till 

igenkänningsfaktor för barn ute i glesbyggda vildmarker bland fjällen. 

 

8.2 Stilblandning tilltalar flera 
Att scenografin i Bolibompa är, för att använda Lulus begrepp, eklektisk och blandar friskt 

mellan olika stilar på möbler, inredningsdetaljer och färger innebär därmed att fler tittare kan 

identifiera sig och känna sig hemmastadda och trygga i inredningen. Här ges alltså möjlighet 

för flera olika betraktare att känna igen miljön som hemlik. Malou efter tio har däremot en 

mer stilmedveten inredning som är mer sparsam med föremål för att kännas trendig, vilket 

tilltalar vuxna bättre och lockar dem till konsumption. Stilblandningen bidrar också till att 

väcka nyfikenhet och en känsla av lekfullhet. Än större förutsättningar att upplevas som 

lekfulla och väcka nyfikenhet har scenografier som är fullspäckade med prylar som 

Bolibompa. Även att man blandar olika färger attraherar fler betraktare med skilda smaker. 

Dessutom så ger ljusa och färgstarka, så kallade ”färgglada” färger ett mer positivt och 

upplyftande intryck till skillnad från grått och mörkt.  

	

8.3 Skandinavisk design  
Som namnet antyder så är skandinavisk designad antingen ursprungligen designad av 

skandinaver eller i Skandinavien. Detta medför att designen med största sannolikhet även är 



	 30	

vanligast eller åtminstone vanligt förekommande i Skandinavien. Barn som nyligen har anlänt 

till Sverige har med stor sannolikhet inte lika stor erfarenhet av designen som sverigefödda 

svenskar. Alltså även här så konstruerar barnprogrammet Bolibompa, barn som kan identifiera 

sig med svensk design, som sin betraktare, genom scenografi och form. Men riktigt så enkelt 

är det inte. Framförallt IKEA, som är ett multinationellt möbelföretag som finns i cirka 45 

länder 63 har bidragit till att sprida svensk och skandinavisk design. Ikea finns i och kan vi 

därmed anta har spridit svensk möbeldesign till bland annat Egypten, Israel, Jordanien, 

Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Thailand, Malaysia, Kina, 

Indonesien, Korea, Japan, Ryssland, Puerto Rico, USA, Canada. Få internationella 

varumärken har en sådan stark koppling till en nation och nationalitet som IKEA. Allt ifrån 

den numera blågula loggan, de typiskt svenska namnen på möblerna och faktumet att man 

serverar svensk mat i varuhusen stärker varumärkets koppling till Sverige och Skandinavien. 

Man upprätthåller ständigt en bild av att Sverige är ett socialt och ekonomiskt jämställt land 

och att IKEA drivs av ett socialt och demokratiskt pathos. En bild skapas av att ökad 

försäljning och socialt ansvar hänger ihop. På så vis använder IKEA denna positiva nationella 

identitet som ett försäljningsknep. Vi är med andra ord inte bara politiskt påverkade av det 

dagliga nyhetsflödet i media utan snarare så påverkar underhållning, i form av film, TV-serier 

och dataspel, med större effekt, vår upplevelse av till exempel svensk politik än hur politiken 

faktiskt upplevs i verkligheten. 64 Företag som IKEA har på så vis genom sin globala 

utbredning bidragit till att skapa en bild av Sverige som ett idealiskt land att leva i. På så vis 

skulle vi kunna tänka oss att bilden av Sverige eventuellt inger hopp åt människor som har det 

svårt i sina hemländer, att flytta hit och få ett bättre liv. På IKEA idag är snurrfåtöljen Arvika 

den fåtölj som mest liknar Arne Jacobsens Svanen. Den kostar 3995:- och är inte så lätt att ha 

råd till i länder med hög andel fattiga människor. Till exempel om man kommer från ett land 

som Syrien, så måste man åka till grannlandet Jordanien för att hitta ett Ikea varuhus.65 Både 

Jordanien och Syrien tillhör dessutom kategorin utvecklingsländer 66 med lågt BNP-per capita 

																																																													
63 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ikea 6 maj 2016 kl 16:47 
64 Kristoffersson, Sara (2014). Design by IKEA: a cultural history. London: Bloomsbury s. 1 
65 http://www.ikea.com/jo/en/ 27 juni 2016 kl 21:10  
66 https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordanien 6 maj 2016 kl 17:15 
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67 vilket innebär att landet har svag ekonomi och därför är det inte heller många som har råd 

att handla dyra möbler. Även om Ikeas möbler är förhållandevis billiga så innebär det en 

betydligt större uppoffring att få råd med en fåtölj på 3995 kronor. Det är först när och om en 

invandrare kommer till Sverige och får möjlighet att ta del av den svenska välfärden som de 

kan få det lättare att införskaffa svensk design. När man flyttat till ett nytt land som Sverige så 

har man oftast inte med sig några möbler, eftersom dessa är otympliga att ta med sig. Just 

därför skaffar man sig nya möbler till sitt nya hem i Sverige. Vi kan med stor säkerhet anta att 

invandrare i mindre utsträckning, än infödda svenskar, har dyrbara antika möbler i sina hem, 

om de inte införskaffat dessa senare, på plats i Sverige, vilket ofta innebär större kostnader att 

köpa i antikaffärer eller vinka hem på auktioner. Vi får inte glömma att barn till ensamstående 

och invandrare har mycket högre fattigdomstal än 

andra barn. 68 Billigare möbler från möbelvaruhus 

borde därför vara vanligare när man inrett sina nya 

hem i Sverige. Intressant är däremot att när jag 

tittar på en turkisk möbelbutik i Sverige 69 

domineras deras soffsortiment av möbler som är 

nytolkningar av gamla klassiska stilar som 

nyrokoko, nybarock och nyklassicism. (bild 17) 

Eller möbelbutiken FittjaBasar som också har 

liknande möbler. Dessa stilar går inte att hitta hos 

de stora möbelaffärerna IKEA, Mio eller Stallands. 

Vilket med stor sannolikhet hänger ihop med att 

dessa nytolkningar av klassiska stilar associeras 

med möbler från gamla tiders övre samhällsskikt 

och skulle därmed rämna bilden av varumärken 

som IKEA. Denna bild som svenska företag med 

IKEA i spetsen, även bidragit till att skapa bilden av Sverige och Skandinavien. En bild av ett 

jämställt samhälle med företag som mer eller mindre tar avstånd från de gammalmodiga 

samhällena med stora ekonomiska klyftor där endast en liten elit hade råd med de senaste 

möbelstilarna. I Sverige så finns dessutom det unika ordet ”lagom” som förenklat innebär 

måttfullhet vilket också starkt påverkar bilden av Sverige och svenskhet. Ett tydligt exempel 
																																																													
67 https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsland 6 maj 2016 kl 17:24 
68 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19126/2013-5-51.pdf s. 7. s. 23 
69 http://thmobler.se/SOFFOR.html 7 maj 2016 
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på detta är det svenska bilvarumärket Volvo, som gör bilar som varken är billiga som till 

exempel Fiat eller Skoda men heller inte är så lyxiga och dyra som Rolls Royce, Merchedes 

med flera.  

På FittjaBasar kan man även se en möbel som starkt kontrasterar till de som vi i Sverige är 

vana vid, nämligen den som på hemsidan kallas för, Arabisk soffgrupp. 70 Vem avser 

Bolibompa som betraktare med hjälp av scenografin ur aspekten fåtöljer? Vi kan konstatera 

att de som har möbler från en turkisk möbelaffär eller möbelbutiker som FittjaBasar från 

förorten Fittja kan känna igen sig i soffgrupperna i nyrokoko, nybarock eller nyklassicism. Så 

även de barn som växt upp i hem med antika möbler i dessa stilar. Däremot de barn från hem 

med uteslutande design från svenska möbelaffärer som domineras av skandinavisk, 

modernistisk och funktionalistisk design som nästan helt saknar dekor, känner mer igen sig i 

de två clubfåtöljerna.  

Som kontrast till Bolibompastudion så hade vi ”Meem the Magician” på Baraim TV där vi 

kunde konstatera att Bolibompa saknade fönster med arabiska eller gotiska spetsbågar. Inte 

heller finns det några oktagonala bord i arabisk stil, eller kopparlyktor, kopparkannor eller 

andra kopparkärl i arabisk stil. Därmed kan vi konstatera att de barn som växt upp i hem som 

inretts med dessa möbler i arabisk stil eller den så kallade arabiska soffgruppen från 

FittjaBasar inte har samma igenkänningsfaktor i Bolibompainredningen. Därmed konstruerar 

Bolibompa inte dessa barn som sina tittare. Samtidigt så kan vi konstatera att dessa inslag i 

scenografin mindre stämmer överens med den av den stora möbeljätten IKEA:s konstruerade 

bilden av ett svenskt hem samtidigt som den snarare skulle passa in på den betydligt mindre 

svenska butikskedjan Indiskas begränsade möbelsortiment. Programledaren använder en 

lättsam och informell ton,71 när hen småpratar och är rolig. Hen blir som en slags vuxen 

kompis.72  Dessutom gör Bolibompastudions miljö, att vi upplever att vi får komma hem till 

programledaren. 73   

	

																																																													
70 http://fittja.skymark.se/?p=4305 7 maj 2016 kl 11:59 
71 Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt och Liber AB, sid. 127 
72 Barnens röster, Ingegerd Rydin Stiftelsen Etermedierna i Sverige 2000, Fälth & Hässler i Värnamo 
2000, s. 113   

73 Bild och retorik i media, Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt och Liber AB, sid. 123 
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9 Slutdiskussion 
 

9.1 Barn som föredrar sagornas värld 
Vi kan konstatera att utomhusmiljön inte visar miljöer som är vanliga för majoriteten av de 

svenska barnen i TV-soffan. Bilden av berg lockar till äventyr och upptäcktsresande i bergen 

men miljön är egentligen främmande för majoriteten barn i Sverige. Man kan förvisso ha sett 

dessa bergsområden på film eller upplevt de om man varit på semester i Alperna eller andra 

bergskedjor. Men vi använder medier för att skapa oss en uppfattning om vilka vi själva är 

genom att identifiera oss med det vi ser och utmärka oss. I det här fallet visar Bolibompa bara 

en enda sorts utomhusmiljö, som dessutom få svenska barn har upplevt på riktigt, vilket 

begränsar möjligheten till identifiering. Jag kan dock konstatera att dessa idylliska 

naturmiljöer med grönt gräs och en solig, ljusblå himmel, är typiska för barnprogrammens, 

som ett slags barnprograms estetik som blivit en norm. Här väcks åter min nostalgi över 

svenska barnprogram från sjuttio- och åttiotalet innan kabel-TV och kommersiella kanaler 

med en estetik i barnprogrammen som mer liknade Disneys ”förskönade”. Jag efterfrågar 

större förankring till verkligheten i barnprogrammen där saker är mindre tillrättalagt och 

”förskönat”.  Likt Lulu Carters kommersiella inredning som satsar allt på att vara 

insmickrande, så gör Bolibompa allt för att flörta med sin tänkta publik, barnen. Eller är det 

föräldrarna som man vill ska få upplevelsen av att det i Bolibompa minsann inte finns något 

som kan oroa deras barn. Genom sin scenografi och form konstruerar Bolibompa barn som 

föredrar sagornas värld, där det alltid är vackert väder och det aldrig finns något oväntat. Här 

vill jag vara tydlig med att jag inte är av åsikten att det är att föredra att det alltid regnar 

utanför Bolibompastudion. Istället borde man i större grad eftersträva att återspegla miljöer 

och väder som mer representerar det majoriteten av barnen upplever dagligen ute i 

verkligheten, hemma eller utanför skolan, nämligen miljöer med bebyggelse och ”lite 

halvklart till mulet väder”.  

9.2 Som dekormålare och attributmakare. 
När jag arbetade åt scenografen Robert Komarek med scenografin till Julkalendern 2004, på 

Sveriges television skapade vi en scenografi som skulle upplevas som vacker och tilldragande 

för barnpubliken. Även här var fonden målad som en molnlös klar himmel utan orosmoln för 

att tilltala barnen och ge ett tryggt och glatt intryck. Samtidigt kan jag konstatera att det är 

enklare och kostnadseffektivare att ha en enda himmelsfond som man målar ljus och klar, 

utan moln, som man riggar upp i studion och låter hänga där under hela produktionen. Istället  
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belyser man den med olika ljus så att vi upplever olika tider på dygnet och olika stämningar. 

Att måla en fond med moln innebär att det är svårare att ändra utseende på himlen utan att 

man måste byta ut hela fonden. Dessutom rör sig moln så det man gör ofta är att lägga in de 

efteråt i redigeringen och postproduktionen.  

Vi var många som arbetade med att göra scenografi, rekvisita och istället för kostymer var det 

dockmakare som gjorde dockor och deras kläder. Kläderna skulle spegla dockornas 

personligheter. Som jämförelse får programledarna själva välja kläder och jag upplever att de 

tar på sig sina vanliga kläder som de själva gillar och tycker återspeglar den identitet som de 

vill att vi tittare ska uppleva. De ikläder sig en yrkesroll och agerar framför kameran i enlighet 

med sitt manus och är därför inte sitt vanliga ”jag” så som de är privat. Därför har de 

oundvikligen även valt kläder som passar den yrkesrollen medan en skådespelare eller en 

påhittad dockkaraktär helt har kläder enligt manus.  

9.3 Som lärare  
Som lärare behöver jag väcka tankar kring skillnaden mellan ett verkligt hem och en 

hemmiljö på TV. I klassen eller gruppen skulle barnen eller ungdomarna kunna berätta om 

någon möbel som de tycker om eller tycker är speciell och som de har hemma. Sedan skulle 

man kunna jämföra med möbler från olika sammanhang som olika tidsepoker, olika länder 

eller i framtiden. Barnen skulle sedan kreativt kunna designa egna möbler och utforska 

gränserna för vad vi i dagens samhälle definierar som en särskild sorts möbel. Det här skulle 

kunna utveckla elevernas tankar kring möblers funktionalitet kontra estetiska ideal och sätta 

det i sammanhang med vår visuella kultur där film, foto, design, konsthantverk, arkitektur och 

miljöer ingår. Utifrån min undersökning får jag en bättre inblick i hur vi som lever i Sverige 

påverkas av varumärket Sverige och de bilder som Sverige och svenska företag vill sprida och 

”sälja” till resten av världen. På så vis får jag nu lättare att utmana dessa bilder.  

Som nästa steg efter den här undersökningen skulle det vara intressant att fördjupa sig i hur 

man skulle kunna gestalta ett TV-program ”på riktigt” eller i klassrummet med eleverna som 

utmanar de för Sverige mer typiska bildspråket i barnprogrammens scenografi. Det skulle 

vara intressant att försöka tänja gränserna på varumärket Sverige.  
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