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Mitt syfte är att undersöka TV som barnkulturellt medium; var det befinner sig på det 
barnkulturella fältet, vilka emotionella responser det förmår väcka hos sin publik och hur både 
diskurser om barn och barndom och existentiella frågor formuleras i TV-dramatik för barn. 
Jag har analyserat fem TV-serier (Vi på Saltkråkan (1964), Ebba och Didrik (1990), Barnens 
detektivbyrå (1991), Du måste förstå att jag älskar Fantomen (1981) samt Rädda Joppe – död 
eller levande (1985)) med fokus på just barndomsdiskurser och existentiella frågor. 
 Mina teoretiska utgångspunkter har varit flera då jag försökt hitta en 
tvärvetenskaplig ingång till mitt ämne. Teorier om kultur och populärkultur, kultursociologisk 
teori och diskursteori är utgångspunkter, som jag kombinerat med mer specifika teorier om 
TV, barns TV-tittande och receptionsteori. Min forskningsöversikt presenterar forskning dels 
kring barns existentiella frågor, dels kring barn som TV-publik och deras emotionella 
responser på mediet. 
 I mina egna analyser har jag kommit fram till att barnet i TV-dramatiken har 
många ansikten; flera diskurser om barn och barndom samexisterar. Existentiella frågor tas 
upp och problematiseras på flera sätt; döden, rädslor, kärleken, vänskap och separation är 
några teman som präglar TV-serierna. Barns rätt till sina känslor inför dessa frågor, och barns 
rätt att vara just barn och bli tagna på allvar som sådana, är budskap jag tycker mig kunna se i 
TV-dramatiken. Dessutom skildras barn som kompletta och komplexa människor, med 
samma breda psykologiska och känslomässiga spektrum som vuxna. 
 
Nyckelord: Barndomsdiskurs, barnpublik, TV, barn-TV, TV-dramatik, barnkultur, 
emotionella responser, existentiella frågor, det barnkulturella fältet, populärkultur, kapital, 
public service, det goda barnet, det onda barnet, det kompetenta barnet. 
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Inledning – syfte 
TV är ett medium som spelar stor roll i barns vardag och kulturkonsumtion. Jag är intresserad 

av att försöka urskilja vilka bilder av barn och barndom som skildras i dramaserier för barn på 

TV. Jag vill också undersöka hur barns känslomässiga responser på TV-kulturen ser ut, för att 

därigenom förstå något om hur TV kan fungera som barnkulturellt medium – vilka potentialer 

det har. Mitt syfte är därför att med hjälp av olika teorier om barn, TV och barn-TV, samt 

några teoretiska begrepp kring fenomenet kultur, försöka ringa in TV:s plats på det 

barnkulturella fältet. Vidare vill jag undersöka hur barns existentiella frågeställningar ser ut, 

och hur de skildras i TV-dramatik för barn. Jag ämnar angripa ämnet från flera olika 

infallsvinklar, varför jag dels valt olika teoretiska utgångspunkter, dels har använt mig av 

både psykologisk forskning om barn och andra forskares receptionsstudier om barn och TV-

tittande. 

Disposition 
I mitt teorikapitel kommer jag att redogöra för bredare teorier om kulturbegreppet och den s.k. 

populärkulturen. Jag kommer också att relatera teorier som handlar om barns TV-tittande och 

TV som barnkulturellt medium. I min därpå följande forskningsöversikt refererar jag till 

psykologiskt och existentiellt orienterad forskning om barn och deras inre världar, samt till 

forskning som handlar om hur barn skapar mening och responderar känslomässigt i samband 

med sitt TV-tittande.   

 Jag kommer därefter att analysera fem dramaserier för barn som sänts i Sveriges 

Television; Vi på Saltkråkan (1964), Ebba och Didrik (1990), Barnens detektivbyrå (1991), 

Du måste förstå att jag älskar Fantomen (1981), samt Rädda Joppe – död eller levande 

(1985). Samtliga TV-serier tar upp någon eller några typer av existentiella frågeställningar, 

och jag analyserar dem med fokus på detta och med fokus på vilka barndomsdiskurser de 

förmedlar. Efter varje analys gör jag en kort diskussion kring mina slutsatser. Avslutningsvis 

diskuteras den aktuella statusen för dramatiserad barnkultur på TV. 

Material och begränsningar 
Jag är medveten om att mitt urval inte är heltäckande och därmed inte kan ge en fullständig 

bild av dramaserier som barn ser på TV. Idag är olika dramaserier och såpoperor för vuxna 

populära, särskilt bland lite äldre barn, och en och annan sådan serie med ungdomar som 

målgrupp produceras också. Jag har valt att enbart titta på serier som är filmade från 
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originalmanus,1 och som riktar sig till barn i eller strax under skolåldern. Jag har dessutom 

uteslutit SVT:s traditionella julkalendrar, då dessa får ses som något av ett eget fenomen. 

 Vad gäller mitt teori- och forskningsmaterial har jag försökt att hitta synpunkter 

och resultat från olika forskare, som inte alltid stämmer helt överens sinsemellan. Även 

forskare har olika uppfattning om hur resultat ska tolkas, och vilka frågeställningar de själva 

haft. Studiernas utformning m.m. påverkar naturligtvis också utfallet. Genom att få olika 

perspektiv på både barn och barn-TV, hoppas jag dock att kunna visa på att detta är ett 

spännande och dynamiskt forskningsfält, som ingalunda är tillräckligt eller ”färdigt”. Att 

forska om barn och barnkultur tycks vara en progressiv sysselsättning, eftersom idéerna om 

vad ett barn är – och därmed vad som egentligen är barnkultur – ständigt förändras. Den 

ständiga förändringen är ett av diskursteorins signum; det är också den teori som är min grund 

i föreliggande studie.  

 

Teori 
Mina teoretiska utgångspunkter för denna uppsats är flera. Detta beror dels på att det 

barnkulturella forskningsområdet är tvärvetenskapligt och mina studier vid Centrum för 

barnkulturforskning således har skett på tvärvetenskaplig grund, dels är jag intresserad av att 

se på det kulturella fenomenet dramatiserade TV-serier för barn ur olika perspektiv. Det är 

flera olika, men till varandra relaterade frågor, som jag vill undersöka, varför jag har behövt 

använda mig av olika teoribildningar från olika forskningstraditioner. Gemensamt för alla 

teoretiska begrepp jag använder mig av och kommer att redogöra för i detta avsnitt, är dock 

att de kan appliceras på såväl kulturstudier som barnstudier – och därmed blir extra fruktbara 

just i studiet av barnkultur. 

Kultursociologisk teori 
Pierre Bourdieus inflytande på den samhälls- och humanvetenskapliga forskningen och 

teoribildningen under 1900-talets senare hälft går inte att nog betona. Hans teori om 

kultursociologi är omfattande, massiv och inte helt lättbegriplig. För mitt syfte med den här 

uppsatsen är det tillräckligt att introducera några begrepp från denna teori. Dit hör begreppen 

fält och kapital. Dessutom kommer jag att redogöra för några av Bourdieus synpunkter på TV 

som medium. 

 
1 Du måste förstå att jag älskar Fantomen var ursprungligen en pjäs, men jag har ändå valt att ta med den då den 
saknar förlaga i bokform. 
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Fält och kapital 
Enligt Donald Broady, som skrivit den kanske mest lättfattliga och handfasta översikten av 

begreppen i Bourdieus teori, kan fält definieras som följer: ”[E]tt fält är ett system av 

relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för 

dem gemensamt.”2 Ett fält ska också vara relativt autonomt, d v s inom fältet är ”deltagarna 

mer beroende av varandra än av omvärlden”, skriver Broady.3 Enligt Bourdieu innebär detta 

också att ett område bara kan betraktas som ett fält om det är självständigt i förhållande till 

andra fält. Kulturella fält, där kultur (t ex konst och litteratur) produceras, förmedlas och 

värderas, är speciella i den meningen att de kan inrymma subfält (t ex bildkonstens fält och 

barnlitteraturens fält).4 De människor som besitter positioner på det kulturella fältet är dels de 

som producerar kultur, såsom författare, konstnärer och musiker; dels de som förmedlar 

denna kultur, såsom förlag, skivbolag och TV-bolag. Institutioner som verkar på det kulturella 

fältet är museer, bibliotek, konstakademier o s v. Dessutom kan pressens kritikerkår räknas in 

som aktörer på fältet, då deras mening om vad som har konstnärligt värde spelar roll för 

relationerna på fältet.5

 ”Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar.”, skriver Broady.6 

Bourdieu urskiljer en rad olika sorters kapital, varav ekonomiskt kapital bara är en och som i 

hans teori betecknar materiella tillgångar och förtrogenhet med ekonomins spelregler. ”En 

tillgång vilken som helst fungerar som symboliskt kapital i de sammanhang där den 

tillerkännes värde.”, förklarar Broady.7 Symboliskt kapital är alltså det ”fältspecifika” kapital 

som de olika positionerna strider om på ett fält; på det kulturella fältet kan det symboliska 

kapitalet således bestå av konstnärligt kapital. Konstnärligt kapital kan sägas vara konstnärligt 

erkännande och konstnärligt värde. Jag kommer i föreliggande arbete huvudsakligen att tala 

om konstnärligt kapital, trots att jag talar om det barnkulturella fältet, barnkulturella texter 

och TV som barnkultur. Detta beror på att begreppet kulturellt kapital hos Bourdieu är något 

som i första hand enskilda personer besitter, och som handlar om vårdat språk, förtrogenhet 

med ”finkulturen” och en god uppfostran.8

 Ett fält och den kamp om symboliskt kapital som skapar dynamik i relationerna 

mellan positioner på fältet förutsätter polaritet och konkurrens. Bourdieu menar att ett 

 
2 Broady Donald, Kulturens fält, Daidalos, Göteborg, 1998, s. 11. 
3 Ibid. 
4 Ibid. s. 15. 
5 Konstruktion av ett allmänkulturellt fält utifrån Broadys exempel på konstens fält, Broady, s. 11. Se bilaga 1. 
6 Ibid. s. 13. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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fullständigt fält har två polariteter, som ritas vertikalt respektive horisontellt om man skissar 

upp fältets positioner i ett schema. Den vertikala polariteten åskådliggör just symboliskt 

kapital – till vänster på fältet placeras positioner som värderar symboliskt, d.v.s. fältets eget, 

kapital högre än ekonomiskt kapital. Goda recensioner i dagspressen och litterära utmärkelser 

kan vara exempel på högt konstnärligt kapital och därmed en vänsterplacering på det 

kulturella fältet. Till höger återfinns istället positioner som präglas av kommersialism och 

högt ekonomiskt kapital, där symboliskt kapital är mindre viktigt och underordnat sådant som 

ekonomisk vinning och publikframgång. Fältets andra polaritet handlar om placeringen i 

höjdled; på fältets nedre del befinner sig mindre erkända personer och institutioner, 

exempelvis unga författare som inte slagit igenom än, nystartade konstgallerier eller 

lågbudgetfilm. På fältets övre hälft finns positioner som besitts av erkända aktörer på fältet, 

såsom välkända författare, stora förlag och offentliga museer. Rörelse förekommer självklart 

på fältet över tid – den unga, debuterande poeten kan några decennier senare väljas in i 

Svenska Akademien, regissören som gjorde en amatörkortfilm kan bli uppmärksammad och 

få stöd av Filminstitutet för framtida projekt, och därmed klättra högre upp i fältet.9

 Enligt Bourdieu är det bland annat ”omvänd ekonomi”, d.v.s. att det symboliska 

eller fältspecifika kapitalet värderas högre än ekonomiskt kapital och kommersiell framgång, 

som gör exempelvis kulturen till ett autonomt område lämpligt att studera som ett fält.10 Att 

studera kultur och konst som ett fält åskådliggör vilka positioner som är viktiga, och på vilket 

sätt, inom det mikrosamhälle som de olika aktörerna i konst- och kulturvärlden gemensamt 

deltar i. John Storey skriver att  
Bourdieu argues that distinctions of ’culture’ (whether understood as text, practice or way of living) 
are a significant aspect in the struggle between dominant and subordinate groups in society. […] The 
consumption of culture is thus a means to produce and to legitimate social difference, and to secure 
social deference. [...] Bourdieu’s purpose is [...] to identify and interrogate the processes by which the 
making of cultural distinctions secures and legitimates forms of power and control rooted in 
economic inequalities. He is interested not so much in the actual differences, but in how these 
differences are used by dominant groups as a means of social reproduction.11

 

På ett fält, som är dynamiskt och där det pågår en kamp om värden, och vad och vem som 

definierar dessa värden, är upprätthållandet av och förändringar i makt något som inte går att 

bortse ifrån. En annan inflytelserik forskare och teoretiker vars teorier fokuserar 

maktrelationer, är Michel Foucault. Till honom återkommer jag senare, i avsnittet om 

 
9 Ibid. s. 16f. 
10 Ibid. s. 19. 
11 Storey John, Cultural Theory And Popular Culture. An Introduction, Pearson Education Limited, Harlow, 
2001, s. 168. 
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diskursteori. För en översikt över Bourdieus konstruktion av den franska litteraturens fält, se 

bilaga 1 längst bak. 

Bourdieu och televisionen 
I sin skrift Om televisionen, som i själva verket är en transkription av en lång föreläsning sänd 

i fransk TV, går Bourdieu till hård attack mot TV som medium. Det han behandlar är i första 

hand journalistisk TV och TV som informations- och kunskapskälla, och hans kritik riktar sig 

inte mot TV som egentligt medium, utan snarare mot hur det används. I den svenska 

upplagans förord skriver Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria:  
Bourdieu nämner också i förbigående en annan allvarlig effekt av TV:ns logik: den ojämlikhet som 
skapas. De flesta människor har svårt att göra sig gällande i TV. Särskilt gäller det de lågutbildade 
och oprivilegierade. […] Bourdieus krav till TV blir alltså till sist inte bara att låta lysande 
intellektuella som han själv utan också de sämst ställda i samhället komma till tals på egna villkor. 
Den elitism som talar ur den mer personliga delen av hans TV-kritik skall alltså balanseras av ett 
kompromisslöst krav på jämlikhet och demokrati.12

 

Denna synpunkt är den jag utgår från när jag läser boken. 

 Bourdieu menar att TV teoretiskt har möjlighet att nå alla människor. På det 

sättet är TV ett potentiellt demokratiskt medium, men med denna möjlighet följer också ett 

ansvar att utforma utsagorna så att de kan förstås av alla, och reflektera kring vilka utsagor 

som överhuvudtaget är nödvändiga att förmedla. Detta är frågor som Bourdieu anser att man 

måste ställa sig om man ska hantera TV som medium.13 Frågorna blir extra viktiga att beakta, 

då många människor inte läser tidningen och därmed blir utlämnade åt TV som enda 

informationskälla. ”Televisionen har ett faktiskt monopol på att utforma världsbilden för en 

stor del av befolkningen.”, varnar han.14 Problemet med TV som enda informationskälla är att 

den då lätt skapar verkligheten, istället för att återge den, menar Bourdieu, och pekar på 

problemet att ”det samhälleliga beteendet inte blott beskrivs utan föreskrivs av TV.”15

 Ytterligare ett problem med TV-mediet är att det idag till stor del är 

kommersiellt finansierat och i den fria konkurrensens tecken måste sträva efter höga 

tittarsiffror snarare än objektiv informationsåtergivning ur olika synvinklar. Bourdieu vänder 

sig mot liberalismens antagande att fri konkurrens verkar diversifierande; när fri konkurrens 

försiggår mellan personer och institutioner som slåss om samma annonsörer och samma 

ekonomiska kapital, får den en homogeniserande effekt istället. Det som säljer bra, d.v.s 

 
12 Bourdieu Pierre, Om televisionen, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 2000, s. 13. 
13 Ibid. s. 27. 
14 Ibid. s. 31. 
15 Ibid. s. 36. 
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rubriker, plockas upp av alla tidningar och TV-kanaler, och utrymmet för andra utsagor eller 

nya vinklar blir obefintligt.16

 Hur dessa antaganden kan appliceras på TV som barnkulturellt medium 

återkommer jag till. 

Diskursteori 
Inom samhälls- och humanvetenskaperna finns en konstruktionistisk syn på omvärlden och 

verkligheten. Detta innebär att ”sanning” inte ses som något absolut och oföränderligt som 

forskaren ska upptäcka, utan ”sanning” skapas, omskapas och återskapas ständigt av individer 

genom social interaktion. Sociala praktiker ses som meningsbärande – det är genom dem vi 

skapar vår verklighet. Forskarens roll blir att tolka denna mening.17 Socialkonstruktionistisk 

teori poängterar just hur de kategoriseringar vi människor gör av vår omvärld (t ex 

kategoriserar vi oss själva i termer av man eller kvinna, barn eller vuxen) är socialt 

konstruerade och inte ”naturliga”, d.v.s oföränderliga och absoluta.18 Detta medför att det vi 

ser som ”sant” – hur vi förstår oss själva och omvärlden – är historiskt och kulturellt specifikt, 

eftersom varje givet samhälle vid varje given tidpunkt har sina egna sätt att konstruera 

omvärlden genom sociala praktiker och företeelser. De sociala konstruktionerna är dock inte 

gripna ur luften, och inte heller något som en enskild människa kan ta på och av sig som ett 

klädesplagg; snarare består de sociala konstruktionerna av gemensamt överenskomna 

värderingar och en gemensam syn på världen, vilka tillåter/möjliggör vissa antaganden och 

handlingar men utesluter andra.19  

 Det ”sociala regelverk” som gör att vissa antaganden och handlingar kan 

accepteras men andra inte, är vad Michel Foucault kallar för en diskursiv ordning. Den 

diskursiva ordningen förklaras av Storey som: 
the conceptual frameworks which allow some modes of thought and deny others. […] [D]iscourses or 
discursive formations define what is possible to say on any given topic. A discursive formation 
consists of a body of unwritten rules, and shared assumptions, which attempt to regulate what can be 
written, thought and acted upon in a particular field.20

 
Den diskursiva ordningen, alltså det socialt konstruerade ramverket för hur vi bör uppfatta 

världen och vilka möjligheter den uppfattningen tillåter, är som sagt inte absolut och 

oföränderlig – det som är konstruerat kan med andra ord alltid dekonstrueras och 

 
16 Ibid. s. 37ff. 
17 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2002, s. 249f. 
18 Winther Jörgensen Marianne & Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 6. 
19 Ibid. 
20 Storey, s. 78. 
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rekonstrueras på annat sätt. Detta betyder att varje ”sanning” om världen ständigt utmanas av 

och kämpar mot andra möjliga ”sanningar”. Storey beskriver det som att ”cultural practice 

[…] is seen as ’dialogical’, in dialogue and potential conflict with other […] cultural texts and 

practices.”21  

 En diskurs kan enkelt förklaras som en sådan socialt konstruerad “sanning”, 

alltså ett bestämt sätt att förstå, tala om eller tänka kring världen eller en del av världen.22 

Diskurser kan inte, enligt Foucault, frikopplas från makt och maktstrukturer. Makt utövas 

genom den diskursiva ordningen, eftersom denna styr hur vi tänker kring något och vilka 

handlingsmöjligheter vi har.23 Anders Gustavsson skriver: 
För att man ska förstå Foucaults maktanalys måste man således se att det är i den diskursiva 
ordningen som makten verkar. Att den inte utövas av ett subjekt betyder inte att den inte skulle vara 
systematisk och effektiv. Tvärt om (sic!) menar Foucault, att de diskursiva ordningarna kan vara 
oerhört effektiva i sitt sofistikerade sätt att disciplinera människor […].24

 

Makten som utövas genom den diskursiva ordningen är alltså ”tyst” och svår att få syn på, 

eftersom den inte utövas av en människa mot en annan, utan är inbyggd i vårt sätt att se på 

världen och på oss själva.25 Att vi dessutom tenderar att uppfatta diskurser som sanningar, 

alltså det socialt konstruerade som ”naturligt” och oföränderligt, gör den diskursiva 

ordningens makt ännu större. Foucault menar att diskurserna inte bara beskriver en företeelse, 

utan blir synonyma med hur vi uppfattar att företeelsen är beskaffad, synonyma med 

”sanningen” om företeelsen. Med sexualitet som exempel skriver Storey att ”He [Foucault] 

argues that the different discourses on sexuality are not about sexuality, the actually constitute 

sexuality. This is not to say that sexuality does not exist as a non-discursive formation, but 

that our ‘knowledge’ of sexuality and the ‘power-knowledge’ relations of sexuality are 

discursive.”26

Barndomsdiskurser 
Jag skrev tidigare att en av de kategoriseringar vi gör av oss själva som människor är 

kategoriseringen vuxna respektive barn. Att kategorin ”barn” skulle vara socialt konstruerad 

kan för en del verka absurt, men ett historiskt studium av hur man har sett på barn och vilka 

egenskaper som gjort att någon räknats som just barn, visar att kategorin ”barn” inte är 

 
21 Ibid. 
22 Winther Jörgensen & Phillips, s. 7. 
23 Storey, s. 78. 
24 Gustavsson Anders, Delaktighet, identitet och makt – konstruktion av normalitet, genus och etnicitet. En 
introduktion, skrift från Pedagogiska institutionen Stockholms universitet, nr1. 2005, s. 20. 
25 Ibid. 
26 Storey, s. 79. 
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historiskt och kulturellt obetingad.27 Därför bör vi förstå barn och barndom, och dess 

åtskillnad från vuxna och vuxendom, som en diskursiv kategori. Som diskursiva kategorier 

förutsätter barn- respektive vuxendom varandra; kategorisering bygger nämligen på att 

avskilja det utpekade från vad det inte är. ”En diskurs konstituerar sig alltid i förhållande till 

det som den utesluter”, skriver Winther Jörgensen och Phillips.28 Barndom kan bara existera 

som kontrast till och mot bakgrund av kategorin vuxendom.29  

Barndom som en social konstruktion är en tanke som fått allt starkare fäste inom 

barnrelaterad forskning. Att se på barn som en diskursiv kategori, och undersöka vilka 

diskurser som gör anspråk på att definiera vad ett barn är och vad barndom innebär, är ett 

synsätt som i flera decennier varit fullt accepterat på det akademiska fältet. Sociologer, 

etnologer och barnkulturforskare har studerat barn och barns världar utifrån antagandet att 

barn är en socialt konstruerad kategori. På utvecklingspsykologins områden har detta synsätt 

dock inte blivit accepterat och applicerat i forskningen förrän kring millennieskiftet 2000, 

enligt David Buckingham.30  

 Tanken är alltså att vad som konstituerar barndom som livsfas, förutom vissa 

biologiska och fysiologiska mognadsprocesser, är socialt och kulturellt betingat. Vem som 

räknas som barn och varför skiljer sig därför åt mellan olika tider och samhällen – eller till 

och med mellan olika situationer inom en och samma samhälleliga kontext. I Sverige räknas 

vi som barn rent juridiskt tills vi fyller 18, då vi blir myndiga, får rösta och köra bil. Men ur 

en moralisk/hälsomässig aspekt är vi barn tills vi är 20 – först då får vi själva köpa alkohol på 

Systembolaget. 

 En barndomsdiskurs kan alltså sägas vara ett antagande om vad ett barn är och 

vad barndom innebär – ett bestämt sätt att se på, tala om och tänka kring barn och barndom, 

för att återknyta till definitionen av begreppet diskurs ovan. Det är viktigt att förstå att de 

dominerande barndomsdiskurserna, d.v.s de som fungerar som ”sanningar” som vi bygger 

vårt samhälle utifrån, formuleras av vuxna. Vuxna har tolkningsföreträde när det gäller att 

formulera barndomsdiskurser. Enligt Foucaults resonemang kan man säga att eftersom 

diskursen inte bara beskriver barndom utan bestämmer vad barndom faktiskt är (eller 

åtminstone uppfattas som), så är det helt enkelt vuxna som bestämmer vad det innebär att vara 

barn. Att barndomen i någon mening ”finns i sig”, t ex som en fysiologisk process, hindrar 

 
27 Banér Anne, ”Barndomens historia speglad i bildkonsten – ett kulturhistoriskt perspektiv” ur Ur barndomens 
historia, nr. 25 i CBK:s skriftserie, 1995, s. 7-37. 
28 Winther Jörgensen  Phillips, s. 6. 
29 Postman Neil, Den förlorade barndomen, Prisma, Stockholm, 1984, s. 110. 
30 Buckingham David, After the Death of Childhood, Cambridge, 2000, s. 14. 
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inte att vårt sätt att uppfatta innebörden i begreppen barn och barndom till stor del styrs av de 

rådande barndomsdiskurserna. Men där det finns makt finns det också motstånd, menar 

Foucault.31 Alltså har säkerligen barn själva uppfattningar om vad det innebär att vara barn 

som inte alltid stämmer överens med det de vuxna anser hör barndomen till. Likaså är 

vuxenvärlden inte enig kring vad barn förmår och behöver i egenskap av att vara barn. Olika 

uppfattningar av vad som är – eller borde vara – den dominerande diskursen kämpar om 

tolkningsföreträde.  

Buckingham pekar ut två typer av dominanta barndomsdiskurser:  

– Diskurser vuxna emellan såsom akademiska och politiska barndomsdiskurser, som påverkar 

hur lagstiftning, politiska beslut och forskning som rör barn utformas. 

– Diskurser som vuxna förmedlar till barn, exempelvis via barnkultur, genom att signalera vad 

som är eller bör vara nyttigt, skojigt eller spännande för barn. 

 Båda typerna av barndomsdiskurser är formulerade av vuxna, men i olika 

sammanhang och för olika syften. Den senare typen måste dock ses som sprungen ur den 

första; diskursernas innehåll sammanfaller och överlappar varandra, men hur de sprids och till 

vem de riktar sig skiljer sig åt.32

 Eftersom den diskursiva ordningen anger vad som är möjligt att tänka kring en 

företeelse, anger barndomsdiskurser vad ett visst samhälle vid en viss tidpunkt menar att 

barndom är. Dessa diskurser, eller möjliga uppfattningar om, vad barn och barndom är och 

innebär speglas i de sociala praktikerna. Social praktik kan översättas som kultur – både levd 

kultur och estetisk kultur. Estetisk kultur är en produkt av den sociokulturella kontext där den 

skapas. Genom att studera estetisk vuxenproducerad kultur för barn får vi således en 

uppfattning om de barndomsdiskurser som cirkulerar i det samhälle och den tid där den 

uppkommit.33

 Jag kommer här inte att ge en historisk översikt av olika barndomsdiskurser; 

istället hänvisar jag till Anne Banérs Bilden av barnet34 som tar upp hur barnsynen förmedlas 

i bildkonsten under olika tidsepoker, samt till Karin Helanders Barndramatik och 

barndomsdiskurser35 som presenterar hur olika tidstypiska barndomsdiskurser speglas genom 

exempel ur den svenska barnteaterns historia. Om film för barn, och vilka föreställningar om 

barn som publik som dominerat vid skapandet av barnfilm under dess sextioåriga historia, 

 
31 Storey, s. 78. 
32 Buckingham, s. 8f. 
33 Helander Karin, Barndramatik och barndomsdiskurser, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 23ff. 
34 Banér Anne, Bilden av barnet, Berghs, Stockholm, 1994. 
35 Helander Karin, Barndramatik och barndomsdiskurser, Studentlitteratur, Lund, 2003. 
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handlar Malena Jansons avhandling i filmvetenskap.36 Vilka samhälleliga diskurser som 

präglat Sveriges Televisions och Sveriges Radios produktioner för barn finns att läsa om i 

Ingegerd Rydins Barnens röster.37 I min forskningsöversikt kommer jag att nämna något om 

barndomsdiskursperspektivet inom barnkulturforskningen. Jag kommer sedan i min analys av 

olika TV-serier för barn att diskutera de barndomsdiskurser som är aktuella i mitt material. 

Jag vill poängtera att en barndomsdiskurs inte är fast och oföränderlig och därför inte bör ses 

som en etikett på vad barn och barndom är. Diskurser är rörliga och föränderliga. Det är 

dessutom aldrig bara en diskurs i omlopp – olika syner på barn och barndom samexisterar i 

varje given kontext. För att identifiera och undersöka diskurserna måste man dock benämna, 

och i viss mån bestämma, dem. 

Teorier om TV, barn och barn-TV 

Receptionsteoretiska utgångspunkter 
Den del av medieforskningen som fokuserar masspublikens reception har de senaste 

decennierna genomgått vissa förändringar. I huvudsak kan man säga att receptionsteori utgår 

från två olika teoretiska ståndpunkter – en textteoretisk och en receptions- eller 

användarteoretisk. Textteoretisk receptionsteori utgår från analyserandet av den 

mediala/kulturella texten, och är därmed främst intresserad av den implicite 

läsaren/användaren. Denna teoririktning har utvecklats ur studiet av litteratur av bl a 

Wolfgang Iser.38 Den receptionsteoretiska riktningen är mer användarorienterad, och forskare 

inom traditionen, som Stanley Fish, intresserar sig mer för den kulturella och sociala kontext i 

vilken receptionsprocessen pågår.39 Detta perspektiv kan sägas undersöka vad 

läsaren/användaren tillför texten genom sitt meningsskapande. Inom Cultural Studies-

traditionen har man försökt att kombinera de två perspektiven. Cultural Studies är en relativt 

ung forskningstradition som är postmodern i sin ansats då den strävar efter heterogenitet och 

tvärvetenskaplighet. Dessutom intresserar sig Cultural Studies-inspirerade forskare inte bara 

för ”finkultur”, utan även för populärkultur (definitioner av populärkultur återkommer jag till 

under nästa rubrik). Vidare är Cultural Studies politiskt präglad i så måtto att man anser att 

”teoretiska och empiriska studier kan ha ett reellt inflytande på den samhälleliga 

 
36 Janson Malena, Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år, diss. 
Stockholms universitet, 2007. 
37 Rydin Ingegerd, Barnens röster, Prisma, Stockholm, 2000. 
38 Tönnessen Seip Elise, ”Meaning-making in a changing media culture” ur Media Fascinations. Perspective on 
Young People’s Meaning Making, Nordicom, Göteborg, 2003, s. 52ff. 
39 Ibid. 
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utvecklingen”, som Johansson & Miegel skriver.40 Gränsöverskridande och genreuppbrott, 

såväl inom själva forskningsmetodiken som inom studieobjekten, är alltså kännetecknande för 

Cultural Studies – liksom för postmodern teori.  

John Fiske menar att dagens massmediala kulturtexter är polysemiska för att 

möta en bred och icke-homogen publiks intresse. Alla de potentiella meningar och betydelser 

en kulturell medietext kan ha idag, kan inte förstås genom att studera texten och läsarna 

åtskilda, eller från ett ensidigt text- eller läsarperspektiv. Elise Seip Tönnessen påpekar att de 

två teoririktningarna snarare kompletterar än motsäger varandra, och att det blir mest fruktbart 

att studera TV-kultur för barn med hjälp av båda perspektiven.41 Denna kombination av de 

två teoretiska perspektiven kan sägas genomsyra dagens forskning kring barn och TV. 

Forskare som David Buckingham och Margareta Rönnberg undersöker både själva de 

barnkulturella texterna och barns reception och bearbetning av dessa. Buckingham skriver att 

psykologisk forskning kring barns TV-tittande ofta har utgått från barn som passiva mottagare 

av de ”budskap” som förmedlas i TV. Ett sådant synsätt kan göra att man ser barn som offer 

för ”de stora stygga massmedierna”. Genom att studera hur barn faktiskt skapar mening 

utifrån vad de ser på TV, och vilka känslomässiga responser som finns kopplade till olika 

sorters TV-texter, får vi en mer nyanserad bild av förhållandet mellan TV-mediet och dess 

barnpublik.42 Känslomässiga responser på TV-mediet återkommer jag till längre fram. 

TV på det barnkulturella fältet  
John Storey skriver om svårigheterna i att definiera populärkultur, eftersom båda orden 

”populär” och ”kultur” kan ha varierande meningar i olika sammanhang. Enligt Raymond 

Williams, som haft stort inflytande på kulturteori och de akademiska definitionerna av kultur, 

finns det (minst) fyra betydelser av populärkultur; kultur som uppskattas av många, 

”lågkultur” eller trivialkultur (inferior culture), kulturella texter med avsikten att nå ut till och 

påverka massorna, samt kultur som skapas/utförs av massorna, d v s kulturkonsumenterna 

själva.43 S k kommersiell kultur uppfattar jag som tillhörande kategorin kultur med avsikt att 

nå ut till och påverka stora publikmassor. Storey poängterar att ”Part of the difficulty stems 

from the implied otherness which is always absent/present when we use the term ’popular 

 
40 Johansson Thomas & Miguel Fredrik, ”Culture studies” ur Kultursociologi, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 
174. 
41 Tönnessen, ”Meaning-making in a changing media culture”, s. 58. 
42 Buckingham David, Moving images. Understanding children’s emotional responses to television, Manchester 
University Press, New York, 1996, s. 7. 
43 Storey, s. 5f. 
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culture’.”44 För att definiera vad som är populärkultur måste vi också göra ett 

ställningstagande ifråga om vad som inte är populärkultur. Populärkultur bör därför ses som 

en diskursiv kategori som endast existerar mot bakgrund av vad den inte är, såsom finkultur 

eller icke kommersiell kultur, och innebörden av termen är därför heller inte socialt eller 

historiskt fixerad.45 TV-mediet, och särskilt när det är fråga om barnpublik, tycks ofta 

kontrasteras mot (barn-)litteratur och (barn-)teater, två konstarter som har längre tradition och 

högre status i samhället. TV blir då populärkultur både i betydelsen masskultur och i 

betydelsen ”lågkultur”. Att TV (och film) till stor del är reklamfinansierad och ofta har fler 

kringprodukter i form av leksaker etc., gör också att TV blir populärkultur i betydelsen 

kommersiell kultur.46 TV är dessutom ett massmedium, och sådana räknas ofta per definition 

till populärkulturen. Böcker trycks och sprids visserligen ofta i stora upplagor, men när man 

diskuterar massmedier och masskultur är det i regel inte böcker man avser. Här finns alltså 

inbyggt en värderande hållning, där litteratur anses ”finare” och som högre stående kultur än 

TV. Delvis beror detta kanske på att TV är, i jämförelse med böcker, ett ungt medium. Nya 

medier drabbas ofta av vad som kommit att kallas moralpanik; film, TV, video och datorer har 

alla varit föremål för kritik och misstänksamhet.47 Delvis handlar TV:s lägre status också om 

att rörliga bildmedier länge beskyllts för att vara passiviserande, då tittaren/läsaren inte 

behöver lära sig att avkoda symboler på samma sätt som vid läsning av skriven text. Vem som 

helst kan titta på TV, men bara den som har utbildning kan tyda bokstäver.48  

Om vi ska försöka teckna barnkulturens fält i enlighet med Bourdieus teori, så 

talar alltså det mesta för att vi måste placera in TV som medium långt till höger, eftersom det 

är ett barnkulturmedium med ganska lågt symboliskt (d v s konstnärligt) kapital. Istället är det 

kommersiella krafter och ekonomisk vinning som räknas. Publikframgångar och att nå ut till 

massan är andra mål förknippade med TV. Inget högre utbildningskapital krävs för att ta del 

av TV-kulturen, vilket genast gör den mindre ”fin” och ”avancerad”. Längre till vänster på 

fältet, med högre konstnärligt anseende, befinner sig barnboken.49 Att barnlitteraturen inte 

skulle styras av ekonomiska intressen kan dock knappast anses vara sant idag, om någonsin. 

Men litteratur kräver som sagt viss bildning i form av läskunnighet, och har dessutom en 

 
44 Ibid. s. 1. 
45 Ibid. s. 14f. 
46 För en diskussion om s k kringprodukter i samband med just barn-TV, se t ex Rönnberg Margareta, TV är bra 
för barn, Ekerlids förlag, Stockholm, 1997. 
47 Rönnberg Margareta, TV är bra för barn, s. 157f. samt Janson Malena, Bio för barnens bästa? Svensk 
barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år, s. 27-35, s. 133ff. 
48 Postman Neil, Den förlorade barndomen, Prisma, Stockholm, 1984, s. 97. 
49 Broady, s. 11. 
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flerhundraårig tradition som just bildningsmedel (och som underhållningsmedium).50 Därför 

anses litteratur som lite ”finare” kultur, och tillskrivs ett högre konstnärligt kapital. 

Bilden blir något mer differentierad om vi gör barn-TV till ett eget fält. TV:s 

utbud är inte homogent, lika lite som alla barnböcker eller barnpjäser är lika ifråga om 

spridning, innehåll och konstnärlig ambition. Åtminstone i teorin finns det flera positioner på 

barn-TV-fältet, från mer kommersiellt orienterade program till rena pedagogiska program, 

familjeunderhållningsprogram, tecknade serier och dramatik i olika former. I praktiken 

existerar dock inte alla dessa former av TV-program för närvarande i svensk television, vilket 

jag återkommer till senare. TV som kulturellt medium tillhör populärkulturen, men inom TV-

mediet finns det olika sorters kulturella texter som inte är kommersiella, når ut till massorna 

eller har konstnärliga ambitioner i samma utsträckning. De olika TV-programmen kan sägas 

bära på olika stort symboliskt/konstnärligt kapital. Är t ex en TV-filmad pjäs från Dramaten 

populärkultur när den sänds på TV, men inte när den spelas på scen? Teater är en kulturform 

som ofta placeras in på fältets vänstra sida, d v s har högt konstnärligt anseende. Gamla anor 

och en litterär bas, samt det implicita kravet på bildning för att förstå och tolka innehållet, är 

grunden till detta anseende. Inte minst gäller detta nationalscenen Dramaten. När en pjäs 

filmas och sänds i TV, förflyttar sig den kulturella texten till ett annat medium – nämligen till 

TV-mediet, som anses ha lägre konstnärligt kapital och som når ut till en både större och 

presumtivt mindre bildad publik. Är publiken som ser den hemma i TV-soffan då 

nödvändigtvis en mer ”lågkulturorienterad” publik, utrustad med lägre kulturellt kapital 

(d.v.s. mindre kännedom om ”finkultur” och konstnärliga värden) än den publik som sitter i 

Dramatens salong, kanske samtidigt som TV-inspelningen pågår? De båda publikgrupperna 

ser samma föreställning, men i olika sociala kontexter. Kulturföreteelsers status definieras 

nämligen delvis av vilken publik som upplever eller har möjlighet att uppleva kulturen; vem 

publiken är spelar roll. En del konstformer rör sig till och med från höger till vänster (eller 

tvärtom) på fältet över tid, d.v.s. blir mer konstnärligt accepterade när de får publik ur högre 

samhällsklasser. Storey skriver att ”Film noir started as despised popular cinema and within 

thirty years had become art cinema.”51 Detta, menar han, beror till stor del på vem publiken 

är. Han drar en parallell till semestrar vid havet, som genomgått det omvända förhållandet. 

Från början var de en aristokratisk företeelse men inom ett sekel hade trenden spridit sig till 

 
50 Banér, 1994, s. 161ff. 
51 Storey, s. 7. 
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lägre klasser. Idag är den typen av chartersemestrar närmast förknippad med lägre 

medelklass.52

Man kan också jämföra olika kulturella texter inom ett och samma medium; 

Dramaten spelar inte bara anrik, kanoniserad dramatik, utan även nyskrivna pjäser av unga, 

ännu inte så etablerade dramatiker. I allmänhet får dessa husera på de mindre scenerna i huset 

– men att spelas på Dramaten ger ändå högre konstnärligt kapital än att spelas på en 

privatteater. På samma sätt kan olika TV-kanaler sägas uppbära olika stort konstnärligt 

kapital; Sveriges Television, som är s.k. public service och dessutom har en längre tradition 

på marknaden än de kommersiella kanalerna, anses ha högre konstnärligt och kulturellt 

kapital. Reklamfinansierad TV hamnar däremot längre till höger på fältet; höga tittarsiffror är 

synonymt med kvalitet och lönsamhet går före mångfald. Public services uppdrag att granska 

samhället och folkbilda tittarna gör att även dramaproduktioner i dessa kanaler oftast får 

högre konstnärligt anseende än dramaserierna i kommersiella kanaler. Jag återkommer till 

detta i min slutdiskussion om TV-dramat för barn. 

Det är vidare intressant att fundera över frågan hur den sociala kontexten 

påverkar vårt omdöme om vad, och när, något är populärkultur. En filmad barnbok erbjuder 

samma tankenöt; är Pippi Långstrump som tillhör vår barnlitterära kanon ”finkultur” som bok 

men ”lågkultur” på film? För att komplicera det ytterligare har de dramatiserade Pippi-

serierna och -filmerna från 1969 och 1970 blivit gamla och synonyma med dagens 

föräldragenerations egen barndomskultur. Dessutom innehas en viktig roll av en skådespelare 

med högt konstnärligt kapital (Beppe Wolgers). TV-serien och filmerna har därmed uppnått 

en sorts kultstatus som i sig medför högre konstnärligt kapital. Den amerikanskfinansierade 

tecknade versionen av Pippi Långstrump anses däremot vara trivialkultur i ordets alla 

bemärkelser. Givetvis är inte masskultur nödvändigtvis detsamma som ”lågkultur”, men 

ganska ofta sammanblandas dessa och kultur som vänder sig till en större publik betraktas 

ofta som mindre ”fin” och mindre konstnärligt avancerad än kultur som bara uppskattas av en 

liten klick invigda, oavsett faktiskt innehåll. Storey skriver t ex om hur en gratis operakonsert 

av Pavarotti för 250 000 människor i Hyde Park fick kritiska röster att höjas mot att 

”finkultur” presenterades i det offentliga rummet för ”vanliga” människor. ”The old 

certainties of the cultural landscape suddenly seemed in doubt.”53 ”Finkulturen” är alltså inte 

lika fin längre när den presenteras på en masskulturell arena för andra än den ”finkulturella” 

eliten. 

 
52 Ibid. 
53 Ibid. s. 8. 
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TV:s plats på barnkulturfältet 
Margareta Rönnberg är en av de forskare som gärna framhäver TV:s fördelar gentemot 

litteraturens när det gäller barnkultur. Hon skriver om hur TV i högre grad än böcker 

utvecklar barns bildseende och estetiska fantasi.54 Dessutom har TV, just genom sin karaktär 

av massmedium, den fördelen att den når ut till fler barn i högre grad än barnlitteraturen. Det 

gör att barn oftare delar upplevelser av samma TV-program än de delar gemensamma 

läsupplevelser (för att inte tala om teaterupplevelser).55 TV finns i nästan alla svenska hem 

idag och är en del av livet för långt fler människor än vad teatern och litteraturen är. (Därmed 

inte sagt att teatern och litteraturen inte borde nå fler). Detta innebär att även barn i glesbygd 

kan nås. Bourdieu menar att en grupps kulturella smak och livsstil påverkas av var gruppen 

befinner sig rent geografiskt i förhållande till kulturutbudet. På ett fält där mycket av det 

konstnärliga kapitalet inom t.ex. teatervärlden produceras i huvudstaden (eller i större städer 

överhuvudtaget), har landsbygdsinvånarna inte samma möjlighet att tillägna sig högt kulturellt 

kapital genom att gå på ”rätt” teaterföreställningar.56 TV-kulturen har här en helt annan 

möjlighet; med sin räckvidd finns den även hos dem som inte har den bildade medelklassens 

vana av och intresse för teaterbesök och litteraturläsning, likaså hos dem som saknar 

möjlighet att förflytta sig till kulturen rent geografiskt. TV når barn ur fler samhällsklasser 

och med geografisk spridning i större utsträckning än teatern och litteraturen. För att gå på 

teatern eller biblioteket är barn dessutom beroende av att någon vuxen, som tycker att sådan 

kulturkonsumtion är viktig, tar dem dit. Säkert är det så att vilka program barn väljer att se på 

TV kan kopplas till t ex familjens sociokulturella bakgrund – men det som går på TV är 

fysiskt tillgängligt för alla. 

Idag är Sverige ett mångetniskt samhälle, påpekar Rönnberg, och alltfler barn 

har föräldrar med rötter i en annan kultur än den svenska. En del av dessa föräldrar känner sig 

utanför det svenska samhället. Skilsmässobarn, barn till missbrukare och psykiskt sjuka är 

andra grupper som lever i partiell isolering.57 För dessa barn, i ännu högre grad än för barn i 

allmänhet, kan TV fungera som en viktig gemensamhetsfaktor med andra barn, samt erbjuda 

inblickar i alternativa sätt att leva i familj och att hantera livet. För barn med annan etnisk och 

kulturell bakgrund, vars föräldrar kanske läser andra godnattsagor på andra språk, innebär TV 

en möjlighet att dela erfarenheter med sina svenskfödda kamrater. I TV sammankopplas talat 

 
54 Rönnberg Margareta, 1997, s. 99. 
55 Ibid. s. 100. 
56 Bourdieu Pierre, ”Distinktionen” ur Kultursociologiska texter, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
Stockholm/Stehag, 1993, s. 282f. 
57 Rönnberg, 1997, s. 112. 
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språk med rörliga bilder, vilket kan vara en stor hjälp för ”språksvaga” barn, oavsett 

härkomst. Det är ju inte bara det skrivna språket vi behöver öva på för att behärska. 

Vidare menar Rönnberg att den totala ”identifikation” som många TV-kritiska 

röster anser att barn hänger sig åt vid TV-tittande, och som skulle vara förklaringen till 

”kopierandet” av TV-våld i verkliga livet, är svårare att uppleva vid TV-tittande än vid 

bokläsande. En figur på TV kan både ses och höras rent konkret. ”Det är betydligt svårare att 

tro sig vara en helt annan person, vars yttre drag, personliga röst och egenheter man ser och 

hör klart och tydligt framför sig i TV-rutan.”, skriver hon.58 Hennes forskning visar också att 

barn som ser rörliga bilder relaterar mindre självcentrerat till sig själva och sina närmaste, 

eftersom TV:s bilder erbjuder ett bredare perspektiv än böcker, som ofta innehåller inre 

monolog och därmed förmedlar ”’redan färdiga’” tankar.59 Å andra sidan visar Tönnessen att 

barn som läser mycket utvecklar en stark språklig förmåga att både förstå och återge narrativ, 

samt att förhålla sig kritisk till texter, till skillnad från barn som inte läser lika mycket böcker 

som de ser på TV. Tydligast är dessa skillnader mellan yngre barn.60

 Även om Rönnberg skriver att ”Boken och TV:n är två skilda medier som sätter 

igång fantasin hos barnen på lite olika sätt. Båda är berikande.”,61 så håller jag inte med om 

hennes resonemang att TV på så många plan skulle vara bättre än böcker. TV har onekligen 

större möjligheter till spridning och är i den meningen ett mer demokratiskt medium, men att 

se TV och litteratur som konkurrerande istället för kompletterande tror jag inte är fruktbart. 

Rönnberg anser att böcker alstrar estetisk fantasi medan TV uppmuntrar till social fantasi.62 

Att dela upp de respektive mediernas förtjänster så enkelt tycker jag är att underskatta båda 

kulturformerna, och även barnen som publik/läsare. Rönnbergs antagande motsägs också av 

den nyss nämnda studien av Tönnessen. Där visade det sig att barn som såg mycket på TV 

utvecklade estetisk perception och förmåga att återge mediespecifika effekter såsom olika 

bildvinklar och ljudeffekter tidigare än barn som mest läste böcker.63

Helen Bromley utgår från samma kritiska perspektiv som Rönnberg när hon 

skriver att barn inte är mer av passiva mottagare som TV-tittare än som bokläsare, men pekar 

också på hur TV och litteratur inte går att isolera från varandra som kulturella texter.  
I want to suggest that such a dichotomous view is not the most helpful way of understanding how these 
different types of texts work or interact. […] By contrast, I wish to look at how television and literature 

 
58 Ibid. s. 104. 
59 Ibid. s. 98. 
60 Tönnessen Siep Elise, ”Entering an interpretative community” ur Media Fascinations, s. 99 och 106. 
61 Rönnberg, s. 99. 
62 Ibid. 
63 Tönnessen, ”Entering an interpretative community”, s. 106. 
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co-exist, and indeed suggest the presence of a symbiotic relationship where both support and enhance the 
other.64  

 

Denna ingång till barnkulturella texter är särskilt relevant då en stor del av de TV- och 

teaterproduktioner som görs för barn bygger på litterära förlagor. Det omvända förhållandet är 

inte heller ovanligt, nämligen att böcker produceras som kringprodukter till ett TV-program. 

Bromley nämner exempelvis Andy Pandy i Storbritannien.65 Två svenska exempel som 

kommer att bli aktuella i mina analyser av dramaserier är Ebba och Didrik och Vi på 

Saltkråkan. I båda dessa fall har manusförfattarna själva skrivit de efterföljande böckerna, 

vilket gör att det är svårt att helt och hållet separera existensen av TV-texten och den litterära 

texten från varandra. Bromley hävdar att det som fascinerar barn med TV är inte bara mediet i 

sig, utan de berättelser som förmedlas genom TV-rutan. Magiska, roliga och starka berättelser 

intresserar barn, såväl på TV som i böcker.66 När TV-texten även finns i bokform ger det barn 

en möjlighet att återuppleva berättelserna och tillfoga nya episoder, att utforska sina 

favoritkaraktärers värld om och om igen.67 Idag är det naturligtvis möjligt att köpa sina 

favoritfilmer, och ibland även TV-program, på video eller DVD och se dem flera gånger, men 

barn läser gärna samma berättelser i böcker som de sett på film eller TV, och tvärtom. En del 

berättelser filmas också om och om igen, med eller utan böcker som förlaga eller 

kringprodukt. Nalle Puh är ett exempel som existerar som original i barnbok, och sedan har 

gjorts som TV-episoder, filmer och böcker av Disney. ”The fact that a multiplicity of versions 

of a wide variety of texts is now available gives the relationship between written and media 

texts an increasing complexity.”, skriver Bromley.68 Hon menar att detta är berikande snarare 

än begränsande, eftersom det ger barn “the opportunity to build a store of frameworks for 

comparison that the experience of only one version could not give.”.69 Att prova, och prova 

igen på ett annat sätt, är den metod människan tillämpar för att lära sig nya saker. Genom de 

olika sorters läsning olika typer av texter kräver i sina respektive former, övar sig barn i att 

finna mening i narrativ och förstår också att det finns olika sätt att berätta en historia på – en 

kunskap som är värdefull i verkliga livet. 

 
64 Bromley Helen, “Pandora’s Box or the Box of Delights? Children’s Television and the Power of Story” ur 
Small screens. Television for children, Leicester University Press, London/New York, 2002, s. 208f. 
65 Ibid. s. 211. 
66 Ibid. s. 209. 
67 Ibid. s. 211. 
68 Ibid. s. 216. 
69 Ibid. s. 217. 
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Forskning 
I denna forskningsöversikt kommer jag till att börja med att redogöra för forskning kring vilka 

teman barns existentiella funderingar rör sig kring, för att sedan se hur barn tycks uppskatta 

kultur som gestaltar dessa teman. Därefter snävar jag in området till att gälla TV-mediet och 

barns känslomässiga reaktioner på detta. 

Barns inre världar 
Vilka tankar och känslor är det då som barn har och som jag menar att de ska ha rätt till att få 

se gestaltade i barnkulturen? Det finns mycket forskning kring hur barn tänker, men inte lika 

mycket alls om vad barn tänker på. Sven G. Hartmans Barns tankar om livet är ett av 

undantagen. Genom intervjuer, enkäter och undersökningar av teman från barns uppsatser har 

han sammanställt ett omfattande material om barns tankevärldar i grundskoleåldern.70 Att 

yngre barn (6-8 år) tänker mer kring sig själva (s k Jag-inriktade svar) framgår tydligt, men 

det är intressant att konstatera att ämnen som familj och kamratskap upptar en försvarlig del 

av yngre barns tankar. Även samhället i stort och hur det är beskaffat funderar många barn 

över.71 Hartman konstaterar, med stöd av lärarenkäter, att mindre barn (5-7 år) reflekterar 

kring det som ligger nära dem själva i vardags- och familjelivet. I dessa ämnen ryms dock 

livsfrågorna; barn uttrycker och formulerar sina frågor utifrån teman som de är bekanta med. 

För att se de djupare aspekterna av barns frågor krävs en lyhörd och intresserad vuxen. I 

denna yngsta skolåldersgrupp är teman som ”att äga och dela med sig”, ”familjerelationer” 

och ”ensamhet och övergivenhet” de vanligaste kategorierna av livsfrågor. Frågor kring 

religion, människans uppkomst och åldrande samt samhällsfrågor tycks barn först få grepp om 

i högre åldrar.72 Det är värt att notera att redan i förskoleåldern är ”ensamhet, övergivenhet” 

det tema som toppar barns svar på intervjufrågor kring deras tankar, tätt följt av ”rädsla och 

sorg”. Betydligt färre barn tar spontant upp teman som ”att få presenter” och ”gemenskap, 

glädje, trygghet”.73

Tankar om livsprocesser (födelse, åldrande, död) ökar stadigt med åren, liksom 

existensfrågor. Sådana tankar dyker upp allt oftare från 9-årsåldern.74 Även i denna 

åldersgrupp formulerar barn frågorna utifrån sina egna livssituationer. Barn reflekterar helt 

enkelt kring det de upplever och den världsbild de uppfattar.75 Fortfarande i 

 
70 Hartman G. Sven, Barns tankar om livet, Natur och Kultur, Stockholm, 1986, s. 31f. 
71 Ibid. s. 70. 
72 Ibid. s. 76 ff. 
73 Ibid. s. 106. 
74 Ibid. s. 95. 
75 Ibid. s. 94. 
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mellanstadieåldern är ”ensamhet, övergivenhet” det vanligaste temat, här följt av ”krig och 

internationella konflikter” och ”döden”.76 Att barn tar in den hotfulla omvärlden med mord, 

krig och tragedier som svält och naturkatastrofer står ganska klart. Personliga sorger och 

orosmoment som familjekonflikter och rädsla för utanförskap och mobbing utgör en ännu 

större del. Hartman har fortsatt sin forskning och presenterat denna i en nyutgåva av boken, 

som bekräftar hans tidigare resultat.77 Barns existentiella funderingar tycks alltså vara relativt 

konstanta, trots att samhället förändras. 

 Birgitta Hjelm definierar, efter Hartman, att livsfrågor ”gäller de grundläggande 

villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter livsfrågor hos ett 

barn, har dessa i allmänhet två viktiga egenskaper: – de är personligen angelägna för barnet, 

– de är uttryck för barnets behov att reflektera över sin tillvaro och sina upplevelser.”78 Hon 

menar vidare att det är viktigt att som vuxen se de existentiella motiven i barns frågor, även 

när de till det yttre formuleras som mer vardagliga funderingar. ”Viktiga begreppspar är liv – 

död, ansvar – skuld, ensamhet – gemenskap, lidande – medmänsklighet och rädsla – trygghet. 

Dessa begreppspar kan ses som uttryck för sådant som ofrånkomligt och återkommande 

förekommer i konkreta livssituationer.”, skriver hon.79 Barn funderar tidigt över döden och 

vad den innebär. Runt sex-sjuårsåldern börjar barn inse att döden är irreversibel, vilket ofta 

leder till en existentiell ångest hos barnet.80 Men barn har strategier för att hantera sådan 

ångest; spökhistorier är extra populära i den tidiga skolåldern, eftersom de blir ett sätt att 

verbalt och lekfullt närma sig det som utlöser ångesten.81 Spökhistorier kan ses som ”levd” 

barnkultur, d v s barns egen kultur som inte är vuxenproducerad utan snarare muntligt 

traderad mellan generationer av barn. Barn använder alltså kulturella yttringar i form av 

berättelser för att bemästra sina känslor av rädsla och ångest. Hjelm skriver om en personlig 

erfarenhet där hon som lärare tillsammans med en döende pojkes mamma valde att 

hemlighålla både för pojken själv och för hans kamrater att han skulle dö. I efterhand visade 

det sig att barnen hade stort behov av att bearbeta och prata om det som hänt, och Hjelm 

skriver:  
När jag nu långt efteråt ser tillbaka på denna händelse, tvivlar jag på om mamman och jag handlade 
riktigt. Varför trodde vi inte att pojken och hans kamrater kunde hantera denna situation? Hur 

 
76 Ibid. s. 110. 
77 Hartman Sven & Torstenson-Ed Tullie, Barns tankar om livet, Natur och Kultur, Stockholm, 2007. 
78 Hjelm Birgitta, Vad är det för mening med livet, när man ändå ska dö? En studie av barns tankar om livet och 
döden, diss. Linköpings universitet, 1998, s. 9. 
79 Ibid. s. 15. 
80 Ibid. s. 25. 
81 Ibid. s. 28. 
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upplevde egentligen pojken det att ingen vågade tala om att han hade en livshotande sjukdom? Vi 
vuxna hade uppenbarligen svårt att tala om det. Vi bär på vår egen rädsla.82

  

Döden är en företeelse som barn faktiskt möter, inte så ofta bland kamrater och i den närmaste 

familjen, men i ett samhälle där vi blir allt äldre innan vi skaffar barn får alltfler barn uppleva 

döden på nära håll då mor- och farföräldrar går bort medan barnen är relativt unga. Hjelm tar 

upp en annan död som många barn konfronteras med tidigt, nämligen husdjurs död. Barn 

räknar dessa som en medlem av familjen och hemmet, och en del barn hinner uppleva flera 

husdjurs död. Att detta försatte barn i stark sorg såg Hjelm tydligt i sin studie. Att sorgen 

också kan trigga andra svåra känslor beskriver en pojke i årskurs fem: ”När min hund dog så 

blev jag mycket arg.”83 Just sådana sekundära känslor kan tänkas uppstå lätt när vuxenvärlden 

inte ger barn möjlighet att bearbeta sin sorg och prata om den; som Hjelm konstaterar i fallet 

med sin dödssjuke elev, så tror vuxna att de skyddar barn genom att förtiga det onda. Istället 

skapas förvirring, ilska och misstro hos barnen, som trott sig kunna lita på vuxna och deras 

stöd. 

Utanförskap och ensamhet är också ett tema som återkommer i Hjelms egen 

studie. En flicka i årskurs sju skriver: ”Ibland vill jag faktiskt dö, när jag känner mig utanför 

min egen släkt och familj, eftersom alla mina syskon är med varann”.84 Att livet kan upplevas 

som meningslöst uttrycker många barn i Hjelms studie: 

”Livet är ju nästan automatiskt. Först går man i skolan, sedan jobbar man, pensionerad och 

nästan jämt sitter hemma för man har ont någonstans.”, skriver en flicka i årskurs sju, och en 

jämnårig pojke menar att ”Men livet har sina dåliga sidor också. Hela tiden upprepar sig saker 

som att gå till skolan osv.”85 ”Ibland tänker jag vad det är för mening med livet, när man ändå 

ska dö.”, skriver en flicka i årskurs sex. En pojke i årskurs fyra har liknande tankegångar: 

”Varför föds man? Man ska ju i alla fall dö.”86

 Psykologen Maare Tamm har skrivit om barns rädslor, och menar att 

”[s]eparationsångest är den andra medvetna rädslan i en människas liv som utvecklas under 

andra levnadsåret och sedan följer människan under resten av livet. Denna rädsla har att göra 

med hotet av att bli övergiven. Rädsla för separation är en rädsla som finns i vår allra första 

relation i livet.”87 Föreställningar om döden, skilsmässa och förlust grundas i den växande 

uppfattning, som redan det lilla spädbarnet börjar utveckla, om att man kan bli övergiven av 
 

82 Ibid. s. 72. 
83 Ibid. s. 75. 
84 Ibid. s. 48. 
85 Ibid. s. 47. 
86 Ibid. s. 44. 
87 Tamm Maare, Barn och rädsla, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 14. 
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den som ger en omsorg och närhet. Spädbarnet har alltså tidigt, långt innan förmågan till 

språkliga och abstrakta tankar utvecklats, ett begrepp om skillnaden mellan närhet/trygghet 

och separation/otrygghet.88 Runt tvåårsåldern har barn ett begrepp om döden som kan 

formuleras verbalt, men ända fram till sex-sjuårsåldern tror många barn att döden är reversibel 

och att den döde ”kan väckas”. Barn är därmed sällan särskilt rädda för döden under 

småbarnsåren – vilket naturligtvis inte betyder att de inte reflekterar kring döden, vad den 

innebär och varför den sker. Det är när barnet förstår att döden är slutgiltig som rädslan för 

döden blir som starkast. Då ålder inser barn också ofta att det inte bara är gamla och sjuka 

som dör, utan att det även händer att barn dör. Den insikten är för många barn en källa till 

stark oro och ångest. Äldre barn och tonåringar har oftare mött döden genom att en far- eller 

morförälder, eller t.o.m. en kamrat, har avlidit. I den här åldern är man medveten om att 

döden kan inträda på olika sätt och av olika orsaker, vilket kan leda till att livet uppfattas som 

sårbart eller meningslöst.89 Detta antagande styrks i Hjelms undersökning. 

 Tamm hävdar att barn utvecklar en rad strategier för att hantera sin oro, både när 

det gäller rädsla för döden och andra rädslor. Spökhistorier och liknande strategier av att 

närma sig det skrämmande på ett fantasifullt sätt är effektivt. Att närma sig rädslan i en trygg 

situation är ett skäl; ett annat att rädsla är nära besläktat med kittlande spänning och 

fascination.90

 Barn har alltså, liksom vuxna, ett rikt, varierat och intensivt känsloliv, och ett 

behov av att bearbeta och reflektera kring detta känsloliv. Yngre barns tankar kring livsfrågor 

har också tagits upp i populärlitteraturen, t.ex. av Mark Levengood och Unni Lindell som 

publicerat små böcker med citat från en stor mängd intervjuer de har gjort med barn 5-10 år. 

Gamla tanter lägger inte ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull säljs i 

bokhandlarnas presenthyllor och är kanske tänkt som putslustig och nostalgisk läsning för 

vuxna. Eftersom det inte heller redogörs för hur intervjuerna gått till kan böckerna inte anses 

vetenskapliga i ordets vanliga bemärkelse. Men om man tittar på de teman som barnen 

behandlar i sina utsagor snarare än på de i vuxnas ögon lustiga formuleringarna, kan man till 

viss del bekräfta Hartmans resultat. Man får en ytterligare insikt om att vänskap, döden och 

livets gång är saker som även små barn funderar en hel del kring. 

 
88 Ibid. s. 130. 
89 Ibid. s. 136. 
90 Ibid. s. 169. 
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Kultur som speglar dessa inre världar  
Kultur, för barn och för vuxna, gestaltar det vi annars har svårt att sätta ord på. Birgitta 

Gustafsson och Lena Fritzén menar att barnteater kan vara det ”motspråk” som ger barn 

möjligheter att tänka i nya banor och utmana föreställningar om livet och verkligheten.91 I det 

följande ges några exempel som visar på barns behov av att skapa och konsumera kultur som 

handlar om känsliga teman. ”Mötet med teater ger, såväl lärare som elever, ett 

handlingsutrymme att välja olika strategier av meningsskapande.”, skriver de.92 Jag utgår från 

att det inte bara är teatern, utan även andra estetiska former, som kan fungera på detta 

berikande sätt för barnpubliken. 

 Mitt första exempel härrör från barns egen kultur och handlar om barns 

bildskapande. Genom att måla våldsamma och skrämmande bilder experimenterar barn med 

sin rädsla och utforskar livets mörkare sidor, menar Pernilla Stalfelt.93 Sådana bilder ser hon 

också som barns sätt att uttrycka nyfikenhet för det som är svårt eller förbjudet.94 Vidare 

skriver hon att vuxna kan skapa ett trauma för barn när de reagerar negativt på det som barnen 

ser som spännande. Barn måste få undersöka även de svåra sidorna av livet.95 ”Jag tror att det 

är viktigt att våga närma sig våld och ondska och försöka förstå dess natur. […] Förstår man 

mer kan det vara möjligt att motverka dem i verkligheten.”, menar Stalfelt.96 Att ondska och 

mörker finns i barns värld gör att det är något som de vill bearbeta och uttrycka, likaväl som 

glädje. 

 Karin Helander skriver om receptionsforskning bland barnpublik på teatern och 

vad denna tillfört för kunskaper om just barnteater och barn som publik. Barn intresserar sig 

för emotionella konflikter, men barn – särskilt små barn – har också behov av att bekräfta och 

bearbeta det de upplever, påpekar Helander, och hänvisar till bland andra Margareta Sörenson 

och Margareta Rönnberg.97 Barn tycks också koppla samman teaterupplevelser med sina egna 

erfarenheter och finner ofta en personlig mening i scenkonsten. Att teater gärna får vara lite 

sorglig och skrämmande, precis som livet, ger barnpubliken uttryck för.98 Helander påpekar 

också att barn skapar en egen mening av en teaterföreställning utifrån de bitar som de 

 
91 Gustafsson Birgitta & Fritzén Lena, ”Barnteater – Kulturkonfrontation som utmanar gränser” ur Barn(s)kultur 
– nytta eller nöje? Om barn, estetik och pedagogik, nr. 40 I CBK:s skriftserie, 2008, s. 75. 
92 Ibid. s. 76. 
93 Stalfelt Pernilla, ”Barns våldsamma bilder” ur Barns rätt till kultur, nr. 37 i CBK:s skriftserie, Stockholm, 
2005, s. 104. 
94 Ibid. s. 108. 
95 Ibid. s. 109. 
96 Ibid. s. 110. 
97 Helander Karin, ”’Det var roligt när mamman grät’ – barns tankar om teater” ur Barns smak – om barn och 
estetik, nr. 36 i CBK:s skriftserie, Stockholm, 2004, s. 85. 
98 Ibid. s. 99f. 
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uppfattar som intressanta och spännande.99 Att man av teater kan lära sig något och börja 

fundera på både sin egen och andras situation beskriver en flicka i årskurs sju i en av 

Helanders receptionsstudier så här: ”Jag tyckte att det var bra att vi alla i publiken såg det 

eftersom nu vet man hur det är att vara ensam. Att man gör allt för att få vänner.”100 

Känslomässigt engagemang och stark inlevelse fanns hos de flesta barn som sett Kan du 

vissla, Johanna, en pjäs där en låtsasmorfar dör. ”Den är sorglig men om man har en farfar, 

farmor, morfar eller mormor som är död, är det väldigt lätt att leva sig in i det.”, säger ett 

barn.101 Ett annat barn tyckte till och med att ”det var bra att morfar dog för då är det inte hela 

tiden så roligt utan nån gång tycker jag att det skall vara lite sorgligt så man kanske gråter 

lite.”102 Helander drar av sina många receptionsstudier slutsatsen att barn har behov av 

katharsis på teatern.103

 Detta behov av katharsis har även regissören och författaren Suzanne Osten 

uppfattat genom sitt arbete med barnteater. På 1970-talet insåg hon att det var de existentiella 

frågeställningarna som fångade barn mest som teaterpublik; när barnen upplevde att deras 

egna rädslor och känslor av ensamhet gestaltades, var de som mest intresserade. Denna insikt 

ledde Osten till att skriva en barntragedi, skilsmässodramat Medeas barn. ”Vi ville ge barnen 

ett vapen. Dramat skulle bearbeta deras upplevelser och sant beskriva hur det är att vara 

barn.”, formulerar hon sina avsikter.104 ”Att berätta för barn om barns öde är att i viss mån 

beskriva människan […].”, hävdar hon.105 ”[B]efrielsen för publiken ligger i att tillsammans 

med barnen på scenen ta sig igenom alla de möjligheter till flykt som finns, för att sedan stå 

öga mot öga med sin verklighet.”, kommenterar hon Medeas barn.106 Osten beskriver också 

hur pjäsen arbetats fram i nära kontakt med lågstadieklasser, och hur barnens synpunkter och 

känslor inför olika dramatiserade situationer påverkade pjäsens framväxt.107 Pjäsens syfte var 

att formulera och befästa barns rätt att få barndomen gestaltad som den tragedi den kan 

upplevas som.108 Som barnkulturskapare tycks hon väl medveten om de starka känslor barn 

behöver formulera och bearbeta. 

 
99 Ibid. s. 88ff. 
100 Ibid. s. 95. 
101 Ibid. s. 99.  
102 Ibid. s. 100. 
103 Ibid. 
104 Osten Suzanne, Mina meningar. Essäer, artiklar, analyser 1969-2002, Gidlunds förlag, Stockholm, 2002, s. 
76. 
105Ibid. s. 29. 
106 Ibid. s. 31. 
107 Ibid. s. 37-44. 
108 Ibid. s. 48. 
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 Ingegerd Rydin skriver om hur SVT på 1970-talet gjorde en rundfrågning bland 

barn på dagis, skolor och fritids för att se vilka frågor barn ville att man skulle ta upp i 

barnprogrammen. ”Rundfrågningen visade att det var de mest komplicerade och 

kontroversiella frågorna som mest intresserade barnen.”, skriver Rydin.109 Barnen ville veta 

mer om livets och människans uppkomst, men också om sociala relationer, hur samhället är 

uppbyggt och fungerar samt hur människor i andra länder har det.110

 Barn gör alltså kulturella texter till sina egna och intresserar sig för aspekter i 

texterna som knyter an till deras liv och aktuella tankevärld, oavsett om de sitter i 

teatersalongen eller framför TV-rutan, vilket vi också kommer att se i det följande. 

TV som barnkulturellt medium 
Vilka förtjänster har TV som barnkulturellt medium när det gäller att ge barn en kulturell och 

emotionell upplevelse? Min utgångspunkt är att barn konsumerar kultur av samma skäl som 

vuxna, alltså för att uppleva något, förströ sig och/eller få nya perspektiv på sig själva och 

omvärlden. I detta avsnitt kommer jag att presentera forskning kring hur TV fungerar i det 

sammanhanget. 

Påverkan eller respons?  
Rönnberg skriver att barn använder sig av fantasi, lek och kulturkommunikation för att leva ut 

sina känslor, och att även ”otillåtna” impulser som ilska kan hanteras i leken och genom olika 

massmediefigurer.111 Hon menar vidare att barns lek i högsta grad påverkas och inspireras av 

TV, men det är inte fråga om någon enkel upprepning av TV-programmen utan snarare väver 

barn samman influenser från dessa med saker ur sitt eget liv i sina lekar.112 Rönnbergs synsätt 

på barn som aktiva mediekonsumenter, snarare än passiva mottagare, stämmer väl överens 

med den nutida forskningen om barn och TV.113 Hon skriver att ”TV-tittaren är heller inte 

fysiskt eller mentalt passiv, utan i högsta grad medskapande. Barnet fyller i luckor, 

sammanställer bilder till innebörder och tolkar.”114 Dessa tolkningar ser också naturligtvis 

delvis olika ut från barn till barn, eftersom barn lika lite som vuxna är en homogen publik. 

 Det vuxna ofta oroar sig för och som dominerar den mediala debatten om barn 

och TV-tittande, är hur TV påverkar barn. Ofta tycks oro för påverkan vara kopplad till barns 
 

109 Rydin, 2000, s. 192. 
110 Ibid. 
111 Rönnberg, s. 76. 
112 Ibid. s. 93. 
113 Se t ex Buckingham David, Moving images. Understanding children’s emotional responses to television, 
Manchester University Press, Manchester, 1996, samt  Rydin Ingegerd (ed.), Media Fascinations. Perspectives 
on Young People’s Meaning Making, Nordicom, Göteborg, 2003. 
114 Rönnberg, s. 101. 
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beteende, men också till de starka känslor som barn kan uppleva i samband med TV-tittande. 

Neil Postman är en av de teoretiker som gått i spetsen för den ”moralpanik” som förknippas 

med barn och TV; han hävdar nämligen att barndomen inte finns längre, då vi idag lever i ett 

bildbaserat snarare än bokstavsbaserat samhälle. Bokstäver kräver utbildning för att avkodas, 

medan bildmässiga budskap inte gör det på samma sätt. Därmed finns det inte något som 

skiljer barndomens möjlighet att tolka omvärlden från vuxenvärldens dito. Vuxna har inte 

längre i ett bildbaserat samhälle monopol på vissa informationer. Genom bildmedier som t ex 

TV blir informationen tillgänglig även för barn.115

 Malena Janson skriver hur filmmediet under olika tidsepoker har setts som 

farligt och olämpligt för barn. På 1940- och 50-talen kan man spåra rädsla för både själva 

filmernas innehåll och den skadliga påverkan man antog att de hade, en skepsis mot barn- och 

ungdomskultur överhuvudtaget.116 Denna rädsla för att film skulle innebära skadlig påverkan 

på den unga generationen gjorde att ”[d]en svenska barnfilmen konserverades såväl innehålls- 

som formmässigt och förblev […] konventionella ända in mot slutet av 1970-talet.”, skriver 

Janson.117 Efter 1970-talets mer progressiva barnkultur vällde en ny våg av rädsla in över 

vuxenvärlden på 1980-talet: rädslan för videomediet. En omfattande videovåldsdebatt ledde 

till total moralpanik. Film som medium hade aldrig varit så farligt som nu, när barn kunde 

spela in och titta på den utan att de vuxna hade möjlighet att övervaka barnens 

filmkonsumtion.118 Kritiken mot biofilmer hade huvudsakligen inriktat sig på att vissa typer 

av filmer inte var lämpliga eller t o m skadliga för barn. När video gjorde sitt intåg på bred 

front i samhället slutade debatten att göra skillnad mellan mediet och dess innehåll. Det 

gjordes inte ens alltid åtskillnad mellan olika medier, utan alla rörliga bildmedier 

misstänkliggjordes. Detta inverkade hämmande på den svenska barnfilmen under 1980-talet, 

menar Janson.119

Hur TV, film och video påverkar barn har alltså varit fokus för mycken 

forskning om och debatt kring barn och rörliga bildmedier. Ordet påverkan indikerar dock att 

barn skulle vara passiva och utan möjlighet att värja sig för det som TV ”tvingar på dem”. Att 

så inte är fallet finns det mycket forskning som stöder.120 Jag kommer därför, med stöd i 

Buckinghams antagande, att tala om barns känslomässiga responser på TV-mediet. Jag sluter 

mig till uppfattningen att TV-tittande inte är en envägskommunikation där mediet påverkar 
 

115 Postman, 1984, s. 97. 
116 Janson, s. 27-33. 
117 Ibid. s. 133. 
118 Ibid. s. 134 f. 
119 Ibid. s. 136. 
120 Buckingham, 1996, s. 5. Rönnberg, 1997, s. 81f. 
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tittaren, utan där tittaren aktivt skapar mening i texten utifrån sig själv och sina personliga 

erfarenheter. Jag har inte gjort någon egen receptionsstudie, utan stöder mig på bl.a. 

Buckinghams undersökningar av hur meningsskapande sker hos barnpubliken. 

 Rönnberg menar att det är viktigt att förstå barns egna motiv med TV-tittande. 

Barn väljer att se sådant som på ett eller annat sätt talar till dem i stunden, i den situation i 

livet som de för närvarande befinner sig i och de frågor som uppstår, mer eller mindre 

formulerat, inombords i samband med denna. ”Först kommer en viss problematik i barnets 

vardag, sedan söker barnet efter mer information om dessa ting och roller i media.”, skriver 

Rönnberg.121 Barn väljer ofta TV-program utifrån sitt eget humör och stämningsläge.122 Barn 

identifierar sig i första hand med föräldrar och kamrater, inte med TV-figurer. Däremot kan 

TV-figurer fungera som tillfälliga roller att inta på prov eller i lek, utan att barnen för den 

skull fastnar i någon långvarig identifikation med sådana, lika lite som deras fantasi- och lek-

jag blir bestående inslag i deras identitetsskapande. Snarare erbjuder TV-figurer en möjlighet 

för barn att se på världen ur nya perspektiv, vilket kan vara svårt i familje- eller 

kamratsammanhang där barnen själva är involverade och saknar den distans till relationer och 

olika synsätt som erbjuds genom TV-mediet.123  

Barns känslomässiga responser i samband med TV-tittande 

Barn tittar på TV för att bli underhållna, snarare än för det nyttoperspektiv vuxna ofta vill 

tillskriva (vissa typer av) barnprogram. Men vad som är underhållning är inte alltid helt enkelt 

att urskilja. Rönnberg skriver att barn föredrar underhållningsprogram och att pedagogiska 

program samt program om vardagsproblem inte står högt i kurs hos barnpubliken.124 Här kan 

man verkligen fråga sig vad som menas med ”vardagsproblem”, eftersom den typ av 

vardagsproblem som har existentiell inriktning, nämligen frågor kring mänskliga relationer 

(vänskap, kärlek, familj) är synnerligen populär bland barn – något som jag kommer att 

behandla nedan. Att sådana frågor också sysselsätter barns tankar, och att barn gärna ser dem 

gestaltade i konstnärlig form, har jag redan redogjort för.  

Buckingham skriver att ”Because children are relatively powerless in our 

society, childhood is a period that is permeated with insecurity. Children are bound to be 

drawn to texts that speak to their fear of loss and abandonment, of disgrace and humiliation, 

 
121 Rönnberg, 1997, s. 16. 
122 Ibid. s. 110. 
123 Ibid. s. 72ff. 
124 Ibid. s. 110. 
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and offer them ways of coming to terms with them.”125 Hans forskning visar att en av de 

populäraste TV-genrerna är melodrama, och då särskilt TV-program och filmer där “[t]he 

process by which family harmony is lost or destroyed through death or separation […].”126 En 

av de saker som barn uppskattar i samband med TV-tittande är att få gråta. Det är dock inte 

nödvändigtvis själva TV-programmet som framkallar tårar, utan den känslomässiga 

föreställning om något som programmet framkallar.127 Följaktligen visar det sig att lyckliga 

slut minst lika ofta som olyckliga sådana orsakar tårar och/eller känslor av sorg hos 

barnpubliken – att bli rörd handlar helt enkelt om att sörja ”what might have been”, menar 

Buckingham. Barn föreställer sig hur det skulle ha varit om slutet inte varit lyckligt, vilket 

alstrar känslor av sorg.128 Att barn kan spinna vidare på narrativ och göra ett olyckligt slut till 

ett lyckligt när de inte förmår bearbeta sina känslor av sorg, har tidigare Helander visat i 

samband med receptionsstudier av barn som teaterpublik.129 Barn tycks alltså också ibland ha 

behov av det omvända, av att ”having a good cry” som Buckingham kallar det. Detta är också 

något som framkommer i Helanders barnpublikstudier.130

 Liksom Rönnberg anser Buckingham att barn mycket väl kan skilja mellan 

fiktion och verklighet. Barn kan också bedöma vad som är ”verkligt” i betydelsen ”rimligt” – 

även om de förstår att det som händer i TV-rutan är ”på låtsas” så är en av dragningskrafterna 

med (melo-)drama att genren är känslomässigt trovärdig. Buckingham använder sig här av Ien 

Angs term emotional realism, och menar att barn uppskattar det som är emotionellt 

igenkännbart och som de därmed kan koppla till sitt eget liv och sin egen situation. Barn tror 

inte att de lever samma liv som TV-figurerna, men de ser att människor i TV fungerar 

känslomässigt på ett sätt som de känner igen hos sig själva.131 Buckingham poängterar att det 

inte är fråga om identifikation i den bemärkelsen att tittarna totalt lever sig in i karaktärerna 

och deras känslor, utan snarare ”översätter” situationen till den kontext som utgör det egna 

livet.132 Hans studier pekar också mot att barn från cirka sex års ålder aktivt jämför det de ser 

på TV med sina egna och andras erfarenheter.133 Helanders receptionsforskning visar också 

på att barns högst personliga förförståelse är av vikt vid barns meningsskapande som 

teaterpublik och att barn ofta och gärna knyter det de upplever genom en teaterföreställning 

 
125 Buckingham, 1996, s. 3. 
126 Ibid. s. 148. 
127 Ibid. s. 145. 
128 Ibid. s. 150, samt s. 150-155. 
129 Helander Karin, 2004, s. 97ff.  
130 Ibid. s. 100. 
131 Buckingham, 1996, s. 157. För mer om Ien Angs forskning, se Storey, s. 126-132. 
132 Ibid. s. 158. 
133 Ibid. s. 213. 
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till sina egna erfarenheter. Sådana teaterupplevelser väcker barnens ”inlevelse och 

känslomässiga engagemang”, skriver hon.134 Även Ingegerd Rydins receptionsforskning tyder 

på att emotionella och kognitiva processer samverkar i barns meningsskapande, som influeras 

av ”the child’s involvement and identification.”135 Som konsekvens av detta följer att barn 

inte ”köper” sådant som verkar orimligt. Att verkligheten föregår fiktionen och att fiktionen 

tolkas utifrån vad barnen vet om verkligheten påpekar också Rönnberg.136 Detta innebär dock 

inte att barn bara ser det som de redan känner till. Barn diskriminerar och bedömer utifrån 

sina erfarenheter, och det som verkar rimligt – d.v.s. stämmer överens med vad de uppfattar 

som möjligt i verkliga livet – kontrasteras mot det som bedöms som orimligt, enligt 

Buckingham.137  

Med utgångspunkt i detta vill jag passa på att poängtera att det som jag ser det 

finns en fara i Rönnbergs synpunkter på barns uppfattningar av könsrollsmönster och 

genusförebilder i TV. Hon hävdar att könsrollsmönster i TV är oviktiga i barns formande av 

bilder av vad de olika könen står för. Hon menar att det inte hjälper att presentera ”positiva 

förebilder” av subversiva könsroller i TV, om inte barnen ser att sådana finns i 

verkligheten.138 Som jag tolkar Buckinghams resonemang kring barntittare och deras 

bedömning av rimligheten i skeenden i TV-berättelser, kan barn mycket väl bedöma 

karaktärer, känslor eller händelser som trovärdiga, även om de inte sett en exakt likadan bild 

av dessa i verkligheten. Ur det perspektivet erbjuder TV en möjlighet för barn att se världen 

på ett annat sätt och förstå möjligheten att inta andra roller och strategier, även i det verkliga 

livet. Buckingham menar i citatet ovan att mot den maktlöshet som ett barn kan uppleva – i 

förhållande till vuxna, till andra barn eller till världen i stort – kan TV-texter vara ett vapen, 

om barnet genom dessa får möjlighet att bearbeta och finna lösningar mot just sådana känslor 

av maktlöshet. Gustafsson och Fritzén menar också att det i den meningsskapande processen i 

mötet med konstnärliga språk är viktigt att bryta förgivettagna mönster och utmana 

dominansförhållanden. Det är genom samspelet med andra som vi kan förstå oss själva och se 

möjligheter att förstå världen på nya sätt. Detta samspel måste inte nödvändigtvis bara bestå 

av socialisation med medmänniskorna, utan kulturen och den estetiska sfären kan fungera som 

referensramar och visa på nya möjligheter att hantera livet och omvärlden.139

 
134 Helander, 2004, s. 99. 
135 Rydin Ingegerd, ”Children’s television reception” ur Media Fascinations, Nordicom, Göteborg, 2003, s. 92. 
136 Rönnberg, 1997, s. 141. 
137 Buckingham, 1996,s. 214. 
138 Rönnberg, 1997, s. 142. 
139 Gustafsson & Fritzén, s. 87. 
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 Att barn söker sig till texter som väcker starka känslor förklarar Buckingham 

med just detta, och påpekar att barn har mindre erfarenhet än vuxna när det gäller sådant som 

att bli övergiven och uppleva stark sorg. Att uppleva, bearbeta och framförallt förstå hur man 

uttrycker sådana känslor på ett socialt acceptabelt sätt är något som TV-texter kan hjälpa till 

med. ”Dramatic representations of such emotional performances can bring such uncertanties 

into the public arena and, to this extent, can be seen to provide valuable ’models’ of emotional 

display.”, skriver han.140 Barnen i hans forskning reflekterar också själva över just den här 

möjligheten att lära sig något av svåra situationer från TV-texter, t ex hur man kan bete sig 

när det händer en olycka, när man hamnar på sjukhus eller när det händer något sorgligt – 

eller när någon man känner råkar ut för sådana tillbud.141 Det är möjligt att barn, och särskilt 

äldre barn, inte uppskattar program med alltför pedagogisk framtoning, som Rönnberg 

antyder, men däremot verkar det som att barn faktiskt anser sig lära sig saker genom att titta 

på TV, och att det till och med är en del av nöjet. 

 Är det då på något sätt skadligt för barn att se TV-program som gör dem ledsna, 

upprörda eller rädda? Den moderna barn-TV-forskning jag här presenterat visar att så inte är 

fallet. Buckingham visar i sin forskning att barn lär sig att reglera sina känslomässiga 

responser och avstår ofta från att se sådant som de inte tror sig kunna bearbeta. Barn utvecklar 

en rad strategier – allt från totalt undvikande till att se obehagliga program tillsammans med 

andra eller i trygga situationer – kring sitt TV-tittande.142 Många barn, liksom många vuxna, 

söker sig aktivt till att titta på eller läsa sådant som är sorgligt och/eller skrämmande, eftersom 

den sortens känslor ofta är spännande och njutbara. Att uppväcka sådana känslor genom att 

läsa eller titta på TV innebär också för många en möjlighet att förstå sig själva och att 

bearbeta de orosmoment och problem som vi har i vårt vardagliga liv, vuxna som barn.143 Att 

bli känslomässigt berörd, vare sig ”positivt” eller ”negativt” – eller båda samtidigt – är en av 

TV:s stora dragningskrafter, enligt Tönnessens studier.144 Att bli rädd eller ledsen är heller 

inte farligt. ”Barnet ställs, precis som vuxna, ständigt inför rädslor. Barndomen är inget 

gulligulligt lyckotillstånd och barn måste genomleva betydligt värre saker i vardagen än 

framför TV-rutan. Varje framsteg i barnets liv sker faktiskt genom att det övervinner en 

rädsla.”, hävdar Rönnberg.145

 
140 Buckingham, 1996, s. 167. 
141 Ibid. s. 224ff. 
142 Ibid. s. 254. 
143 Ibid. s. 2f. 
144 Tönnessen, ”Entering an interpretative community”, s. 108. 
145 Rönnberg, 1997, s. 38f. 
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Svensk TV för barnen 
Ingegerd Rydin, som har gjort ett stort översiktligt studium av den svenska barn-TV:n och 

barnradion under 1900-talet, menar att Sverige tillsammans med några få andra länder är i 

särklass duktigast på att satsa resurser på barnkultur i etermedierna.146 Hon menar också, 

liksom andra barnkulturforskare (t.ex. Helander), att man genom studiet av barnkulturen får 

en uppfattning om vilka pedagogiska idéer, vilken barnsyn och vilka budskap som är rådande 

i den samhälleliga kontext där barnkulturen skapas.147 Hon skriver också att etermedierna har 

uppgiften att sprida allmänt accepterade budskap, värderingar och kunskap (ett 

folkbildningssyfte), samtidigt som de måste vara lyhörda för den heterogena publik de når ut 

till. Dessutom ska de som skapar kulturen (manusförfattare, regissörer m.fl.) få viss 

konstnärlig frihet. Etermediernas situation kan därför ses som i viss mån präglad av en kamp 

om tolkningsföreträde.148 I Sverige har vi fortfarande två public service-kanaler inom TV-

mediet, som ska nå ut till hela befolkningen och vara fria från reklamfinansiering. Ett sådant 

uppdrag innebär att tillgodose så många tittargrupper som möjligt, att skildra, granska och 

ifrågasätta samtiden och att folkbilda – men även att underhålla och roa. De 

reklamfinansierade kanalerna ökar ständigt i antal och spridning, och efter övergången till 

digital-TV finns det få svenskar som inte har tillgång till de största kommersiella kanalerna. 

Ökad konkurrens gör att kanalerna alltmer finkänsligt lyssnar efter tittarnas preferenser. 

Samtidigt menar ju Bourdieu att ökad konkurrens på TV-marknaden inte innebär större 

valfrihet eller bredare utbud; snarare är det så att vissa saker (vissa nyhetsvinklar, vissa typer 

av TV-serier) säljer, och därför plockas upp av samtliga kanaler.149 SVT satsade i princip 

redan från start, d.v.s. från införandet av TV-mediet i Sverige, på barn- och familjeprogram. 

Bara tio år efter TV-mediets intåg i samhället fick barnprogrammen en egen organisation.150 

Med tanke på att många länder fortfarande saknar särskilda barnredaktioner på sina 

offentliga/statliga kanaler,151 får detta sägas vara framsynt i Sverige och ett bevis på en 

grundläggande tro på barnkulturen som viktig och positiv. 

 De kommersiella kanalernas framväxt har, enligt min erfarenhet, inte inneburit 

något breddande av barnkulturen; även om barn- och ungdomsprogram sänds i exempelvis 

TV4, så har inte vare sig den kanalen eller andra (Kanal 5 och TV3, för att ta de kanske mest 

spridda) samma tydliga barnprofil som SVT. Rydins översikt visar vilken bredd SVT har haft 

 
146 Rydin, 2000, s. 15. 
147 Ibid. s. 17. 
148 Ibid. s. 19. 
149 Bourdieu, 2000, s. 28. 
150 Rydin, 2000, s. 109. 
151 Ibid. s. 15. 
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i sina olika barnsatsningar – magasinprogram, dramaserier, kortfilmer, pedagogiska program 

o.s.v. Frågan om huruvida SVT:s barnprogram står sig i den kommersiella konkurrensen 

handlar förmodligen inte i så hög grad om huruvida programmen kan utmana andra 

barnprogram, utan snarare om huruvida programmen är slagkraftiga mot de ”ungdomliga” 

vuxenprogrammen som såpoperor och dokusåpor. Att barn gärna sneglar mot vuxenvärlden är 

inget nytt, och barns intresse för t.ex. såpoperor har beskrivits av både Buckingham och 

Rönnberg.152 Frågan är väl om ens den mängd såpoperor som finns (för vuxen publik) 

egentligen skiljer sig särskilt mycket åt sinsemellan. När inte heller annan barnkultur än 

tecknade serier gör anspråk på att förnya och bredda TV:s barnutbud, får public service-

kanalerna även fortsättningsvis ses som en viktig plattform för barn-TV. Denna diskussion 

återkommer jag till i slutet på min uppsats. 

 Den svenska barndramatiken, såväl på scen som i TV-rutan, har en lång 

tradition av adaption från litterära förlagor. En av mina avgränsningar för den här uppsatsen 

var just att jag ville titta på TV-serier som filmats från originalmanus. Där finns inte så många 

att välja på; överhuvudtaget tycks det i dagsläget vara mycket ont om TV-dramatik för 

barnpubliken. SVT har gjort ett par satsningar de senaste åren, men dessa serier (t.ex. En ö i 

havet) är omarbetade böcker. Vidare var jag särskilt intresserad av serier som vänder sig till 

den s.k. mellanåldern, där den främsta målgruppen är barn på låg- och mellanstadiet. Detta är 

nämligen en grupp som lätt hamnar i kläm mellan småbarnen och ungdomarna. För de mindre 

barnen har Bolibompa blivit en del av det svenska TV-kulturarvet. Tonåringars TV-smak kan 

antas närma sig utbudet för vuxna. Men för de barn som vuxit ur Bolibompa och liknande 

program, och som ännu inte intresserar sig för eller tillåts se ”vuxensåporna”, är utbudet 

skralt. DN:s Lotta Olsson rapporterade från den nordiska barn- och 

ungdomslitteraturkonferensen i februari 2008, att ungdomsböckerna skildrar problem kring 

alltifrån kärlek till politik, och bilderboksförfattarna tenderar att ta upp existentiella frågor. 

Bland böckerna för mellanåldern återfanns nästan bara ytligt humoristiska vardagsskildringar. 

Olsson menar att detta kan bero på att just dessa böcker är bland de första böcker barn 

förväntas läsa helt själva, varför böckerna lätt ”trillar ner i läsfärdighetsträsket”.153 ”Vad är 

det […] som gör att böckerna måste vara roliga hela tiden? Försvinner alla existentiella 

funderingar och allvarliga problem just under de åren i människans liv?”, undrar Olsson.154 

Min forskningsöversikt visar att så inte är fallet – snarare tvärtom. Och om det då saknas 

 
152 Buckingham, 1996, samt Rönnberg, 1997. 
153 Olsson Lotta, DN Kultur 12/2 2008. 
154 Ibid. 
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barnböcker som gestaltar dessa existentiella frågor, har TV ett så mycket större hål att fylla. 

De serier jag har analyserat tar alla upp en eller flera existentiella frågor. Efter mina analyser 

kommer jag att avsluta den diskussion jag inlett ovan kring TV:s möjligheter att gestalta dessa 

frågor för barn. 

 

Analyser av TV-serier 

Vi på Saltkråkan 
Serien Vi på Saltkråkan sändes första gången i SVT 1964. Den blev otroligt populär och är 

förmodligen en av de mest repriserade serierna i svensk TV-historia. 1964 hade redan flera 

TV-produktioner av Astrid Lindgrens texter sänts; Alla vi barn i Bullerbyn och Bara roligt i 

Bullerbyn 1962, samt Mästerdetektiven Blomkvist, Luffaren och Rasmus, Mästerdetektiven 

och Rasmus och Rasmus, Pontus och Toker 1963.155 Vi på Saltkråkan var dock inte 

filmatisering av en bok, utan skrevs direkt för TV av Lindgren själv, på uppdrag av SVT. 

Senare samma år kom berättelsen som kapitelbok och 1968 redigerades den om till biofilm. 

Mellan 1964 och 1967 hade också fyra långfilmer om Saltkråkan premiär.156 Dessa har sedan 

klippts om till TV-serier som repriserats som förlängning på den ursprungliga serien. Jag 

kommer i första hand att diskutera originalserien, men filmen Tjorven, Båtsman och Moses 

(som sänts som repris i serieformat under namnet Så här går det till på Saltkråkan) kommer 

delvis att beröras. Dels är den från samma år som den första TV-serien (1964), dels har den 

betydelse för min analys och står tematiskt närmare ursprungsserien än de senare filmerna, 

där mycket fokus ligger på småbarnet Skrållan. 

 Handlingen i Vi på Saltkråkan rör sig kring två familjer och deras vänner på en 

avlägsen ö i Stockholms skärgård. Den ena familjen, Melkersons, är de som står mest i fokus. 

Melkersons är stadsbor och kommer till Saltkråkan som sommargäster. Den andra familjen, 

Grankvists, tillhör den bofasta befolkningen, driver öns handelsbod och blir närmsta grannar 

till Melkersons. Det är inte minst genom barnen i de båda familjerna, som matchar varandra i 

ålder och blir lekkamrater, som dessa två världar och levnadssätt möts. Familjen Melkersons 

nav är den känsliga men ack så klantiga farbror Melker, ensamstående pappa till fyra barn. 

Melker är författare och familjen har osäker ekonomi. Äldsta dottern Malin är 19 år och 

fungerar i praktiken som mamma för de tre yngre bröderna Johan och Niklas, som är i 

tolvårsåldern, samt Pelle, som är sju år. Medan Melker är tankspridd, otursförföljd och 
 

155 Rydin, 2000, s. 133f. 
156 Janson, s. 89. 

 32



Maria Katerine Larsson 810608-4042 
Magisteruppsats i barnkultur, vt. -08 
CBK, Stockholms universitet 

                                                

opraktisk, är Malin samlad, mogen och handlingskraftig. Inte sällan agerar hon mor även åt 

den barnsliga Melker.  

Grankvists är en solid och arbetsam kärnfamilj; makarna Nisse och Märta sköter 

handelsboden med hela ytterskärgården som kundkrets, post och telefonväxel samt har 

fiskrökeri och är den allmänna knutpunkten för umgänget och livet på ön. Flickorna Teddy 

och Freddy är, liksom Johan och Niklas, i tolv-trettonårsåldern, och lillasyster Tjorven är sex 

år. Hennes enda året-runt-lekkamrat är den jättelika Sankt Bernhards-hunden Båtsman. På 

somrarna har hon möjlighet att leka med öoriginalet Södermans dotterdotter Stina. Pelle 

Melkerson blir ett kärt och spännande tillskott i Tjorvens sommarvardag. 

Under den tid (ett år) som Melkersons hyr den fallfärdiga Snickargården på 

Saltkråkan lär de två familjerna känna varandra, genomlever både glädje och sorg och vissa 

äventyr som skildras med både spänning och rädsla. Melkers fumlighet och sårbara 

barnslighet gör att han blir upptagen som en bofast på ön, istället för att riktigt räknas till de 

andra sommargästerna (som knappt figurerar alls i serien). Serien skildrar både barnens 

sommarliv med kojbyggen, flottfärder, äventyrsutflykter och hemligheter, och de vuxnas liv. 

På Saltkråkan umgås man dessutom flitigt över generationsgränserna, och barn och vuxna gör 

mycket tillsammans och tar aktiv del i varandras liv. 

Ett idylliskt paradis? 
Malena Janson skriver om Astrid Lindgren-filmatiseringar i allmänhet att de skildrar ”vackra 

och oskuldsfulla varelser, miljöerna är det oförstörda paradisiska barndomslandet: Bullerbyn, 

Saltkråkan och Pippis lilla stad är samma gränslöst sköna, begränsade miniatyrvärld utan 

kontakt med verklighetens/vuxendomens fasor.”. Janson lanserar begreppet Bullerbydiskurs 

för att beskriva den verklighetsfrämmande, tillrättalagda sommaridyll som hon menar präglar 

det mesta av Olle Hellboms och Astrid Lindgrens samarbete.157 Bullerbydiskursen skildrar 

”barn fria från bördor som sexualitet, skuld och elaka tankar”, hävdar Janson.158 Detta 

anknyter till diskurser om barnet som gott och oskyldigt, och barndomen som avskild från 

vuxendomen och den ”riktiga” onda världen. ”Därmed framställs hela barndomen som en lek, 

som om den vore på låtsas – ett förstadium till det ’riktiga’ livet som vuxendomen utgör.”, 

menar hon.159 Anledningen till den enorma popularitet och slitstyrka som den här typen av 

barndomsskildringar har, är en tillfredsställelse av vad Janson benämner som den vuxna 

blicken: ”I Bullerbyn är barndomen på tryggt avstånd och under full kontroll i det tätt 

 
157 Ibid. s. 88. 
158 Ibid. s. 71. 
159 Ibid. s. 67. 
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tillslutna främmande landet som är barnens och framställs samtidigt så skönt att man bara kan 

luta sig tillbaka och njuta.”160 Och visst finns denna dimension även i Vi på Saltkråkan. I en 

av Melkers inre monologer talar han om barns ”självklara rätt till paradiset” – en rätt som han 

menar inte är densamma i vuxen ålder. Livet på Saltkråkan består till stor del av bad, solsken 

och tokiga upptåg. Men att barndomen där skulle vara skild från de vuxnas värld stämmer 

inte. Enligt Janson lever barn och vuxna i Bullerbyn sida vid sida, men de vuxna spelar ingen 

framträdande roll i barnens liv. Barn och vuxna umgås sällan, och gör inte mycket 

tillsammans. De vuxna arbetar och barnen leker. Föräldrarna syns inte i bild i 1960-talets 

Bullerbyfilmer, inte heller omnämns de mer än ”i förbigående som en övervakande 

instans.”161 Så är inte fallet i Vi på Saltkråkan. Istället umgås barn och vuxna ofta och 

mycket. Visserligen är det huvudsakligen de vuxna som arbetar, men barnen hjälper inte 

sällan till med att rensa fisk och bära varor till handelsboden. Vuxna och barn gör dessutom 

utflykter tillsammans, farbror Melker leker med Tjorven och Pelle, Malin lyssnar på sagor 

berättade av Stina och alla umgås tillsammans på kvällar, midsommarafton, jul och 

födelsedagskalas.  

 Inte heller finns den könssegregation bland barnen som Janson tecknar kring 

Bullerbybarnen.162 Snarare är det så att de äldre barnen på Saltkråkan håller ihop och gör 

saker som de yngre barnen inte tillåts vara med på, t ex övernattningsutflykter med båt. 

Tjorven, Pelle och Stina utgör de yngre barnens triumvirat. Inom familjerna finns inte heller 

något tydligt könsmönster i form av vem som gör vad; hos Melkersons är det visserligen 

huvudsakligen Malin som lagar mat (när Melker gör det slutar det med en olycka eller med 

oätlig kost), men pojkarna förväntas hjälpa till med disk, mjölkhämtning, vatteninbärning och 

potatisskalning. Hos Grankvists gör Nisse det tunga arbetet med varutransporter till och från 

båten, medan Märta svarar i telefon och sköter posten, men båda står i butikens kassa och 

betjänar kunderna. Teddy och Freddy hjälper både till med affären, fiskrensning och tjärandet 

av ekor. 

 Trots sin relativa isolering från omvärlden, är Saltkråkan varken omedveten om 

eller opåverkad av yttervärlden. Att sommargästerna/stadsborna har det bättre ekonomiskt 

ställt och håller sig med andra vanor betraktas med misstänksamhet bland öborna. Märta säger 

till Tjorven om Melkersons i det första avsnittet, innan familjerna lärt känna varandra, att 

”Det där är stadsbor, förstår du Tjorven, och de har så mycket underligt för sig.”. Ändå har 

 
160 Ibid. s. 70. 
161 Ibid. s. 87. 
162 Ibid. 
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hon lagat kalops som flyttgröt till de nya grannarna och hjälper till med att få igång vedspisen 

som Melker misslyckats med att tända. Söderman är också han irriterad när sommargästerna 

på midsommarafton väller in i horder; för honom tycks de utgöra ett nödvändigt ont. Som 

fiskare är han naturligtvis beroende av deras köpkraft, men i övrigt har han inte mycket till 

övers för dem utan liknar dem vid ”Egyptens gräshoppor”. Hotet från ”den riktiga världen” 

finns också för Melkersons, som snart betraktar sig som hemmahörande på Saltkråkan men 

saknar ekonomiska möjligheter att köpa Snickargården då ägaren plötsligt bestämmer sig för 

att sälja. Inför hotet att bli vräkta gråter Melker och säger till Malin att han önskar att han vore 

byråchef istället för författare, så att han hade råd att ge dem en värdig barndom. Den värme 

och gemenskap som präglar sammanhållningen både inom och mellan familjerna är förvisso 

idyllisk, men i slutändan är det ändå ”den riktiga världens” värden, d.v.s. pengar, som är 

avgörande för idyllens existens. 

Vilka är de goda och oskyldiga barnen? 
Janson poängterar bristen på ”döda, sexuellt aktiva eller elaka barn” i svensk barnfilm. ”Dessa 

hör inte vår idé om barndomen till.”, skriver hon.163 Margareta Rönnberg ser lite annorlunda 

på saken: ”Genom hela Lindgrens produktion framskymtar syskonkärlek och vänskap, 

däremot ingen romantiserad förälskelse eller erotiserad kärlek ens mellan de vuxna (förutom 

möjligen i fallet med Malin på Saltkråkan). Jag väljer att tolka denna frånvaro ’positivt’, som 

en insikt i barns psykologi. Barn under 10-12 år har andra huvudintressen.”164

 Diskursen om det goda barnet har sitt ursprung i Bibelns gestaltning av barnet 

som gott och oskuldsfullt. Jesusbarnet är det tydligaste exemplet på denna syn på barn.165 

Motsatsen, diskursen om det onda barnet som måste tuktas för att bli en (god) människa och 

medborgare, härstammar även den från den kristna tron. Genom dopet skulle barnet renas och 

blir fullvärdigt att tas upp i den kristna gemenskapen.166 Barnet som gott och oskyldigt är 

dock den diskurs som t.ex. Janson menar präglar barnkulturen på 1960-talet. Idyllisering av 

såväl barnet som barndomen präglar också 1950- och -60-talens barn-TV.167 Barnkulturen i 

stort har under hela 1900-talets första hälft präglats av denna barnsyn, menar Helander.168 Det 

goda och oskyldiga barnet är alltså snällt och genuint icke-vuxet, enligt Janson. 

 
163 Ibid. s. 146. 
164 Rönnberg, 1997, s. 198f. 
165 Helander Karin, 2003, s. 34. Se även Johansson Barbro, Kom och ät! Jag ska bara dö först. Dator i barns 
vardag, 2000, s. 146f. 
166 Banér Anne, 1994, s. 29f. 
167 Rydin, 2000, s. 134. 
168 Helander, 2003, s. 36ff. 
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 Är barnen på Saltkråkan sådana? Som jag ser på saken är det inte så. Inget av 

barnen gör visserligen något riktigt ont eller elakt, men att deras väsen helt skulle präglas av 

glädje, barnslig oskuld och godhet motsätter jag mig. Tjorven är t ex ett ganska komplext 

barn, som i likhet med Pippi har bestämda åsikter och helst gör saker och ting på sitt eget sätt. 

Det finns dessutom en rivalitet mellan henne och Stina gällande Pelles gunst, och Tjorven är 

inte sen att utnyttja att hon är något äldre och dessutom mer förslagen och beräknande än 

Stina. Vid ett tillfälle blir det ett ordentligt gräl, där Pelle sitter mitt emellan de skrikande 

kombattanterna på bryggan och bara önskar sig ”lugn och ro utan fruntimmer”. Tjorven 

hävdar att Stina är ”dummare än Jansons gris” och hotar till och med att klippa till henne. 

Stina är den enda som är yngre än Tjorven, och Tjorven försitter inga tillfällen att hunsa 

henne för att sedan stryka henne medhårs när det passar. Att Tjorven kan bli rysligt arg 

undgår heller ingen. När storasyskonen tar med sig hennes hund ut på sjön på en fisketur och 

fastnar till havs i tät dimma, är Tjorven så arg att det gränsar till hat. Inte heller förmår hon 

stänga inne sin ilska, utan den spiller över på Pelle. Vid ett annat tillfälle kommer barnen i 

gräl med Vesterman, öns bråkmakare, om en säl han gett Tjorven men sedan plötsligt vill ha 

tillbaka för att sälja. Tjorven skriker åt Vesterman och Stina hotar att sparka honom. Pelle blir 

som vanligt den som får axla den mer vuxna och sansade manteln och tänka ut en lösning. De 

gömmer sälen Moses, och när Vesterman listar ut gömstället och stjäl sälen, är barnen inte 

sena att ordna en nattlig eskapad för att stjäla Moses tillbaka. Trots de vuxnas protester talar 

Tjorven öppet om för hela ön hur illa hon tycker om Vesterman, och den annars ganska 

räddhågsna Stina säger ”Dumma dig” rakt i ansiktet på honom. 

 När rika spekulanter kommer för att titta på Snickargården, sprutar Johan och 

Niklas ned den fina direktörsdottern med trädgårdsslangen – visserligen av misstag, men 

Saltkråkanbarnen är inte sena att skratta åt hennes blöta skam. 

 Även den snälla och omtänksamma Pelle har förmåga att hysa svartare känslor. 

Oron för att Malin ska gifta sig och flytta ifrån familjen resulterar i häftig svartsjuka både hos 

honom och hos de äldre bröderna. De gör en sport av att försura livet för varje uppvaktande 

kavaljer som närmar sig Malin. Vid ett tillfälle lurar de äldre barnen ut en presumtiv pojkvän 

på djupt vatten, innan de inser att de inte vet om han kan simma. Pelle ansätter samma unga 

man med fakta om hur populär Malin är hos det motsatta könet, och hur få av hennes tidigare 

pojkvänner som varit dummare än den nu aktuella. 

 Här finns alltså, som Rönnberg påpekar, en anstrykning av temat romantisk 

kärlek. Även Tjorvens och Stinas tävlan om Pelles uppmärksamhet kan ses som en form av 

visserligen barnslig och platonisk kärlek, men ändå en önskan om att få ha objektet för de 
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ömma känslorna för sig själv. I senare avsnitt, som egentligen härstammar från filmen 

Tjorven, Båtsman och Moses, frågar också både Tjorven och Stina huruvida Pelle tycker att 

de är söta. En viss strävan efter ensamrätt till en kamrat av det motsatta könet finns således. 

Kompetenta och handlingskraftiga naturbarn 
Barnen på Saltkråkan kan i mångt och mycket sägas illustrera diskursen om det naturliga 

barnet. Det är en diskurs som ofta kopplas samman med det goda och oskyldiga barnet. 

Diskursen präglade den romantiska synen på barnet under 1800-talets början och återfinns hos 

bl a Rousseau, som menade att barn ska vara fria och leva nära naturen. Genom uppfostran 

och tuktan lär man inte ett barn något. Istället ska barnets inneboende växtkraft bejakas och 

barnets väsen ska vårdas ömt och ges ljus och frihet, som en blomma, för att växa.169

 Saltkråkanbarnen är verkligen fria i den meningen att serien enbart utspelar sig 

under sommar- och julloven. Ingen skola eller annan pedagogik och uppfostran rutar in deras 

tillvaro. Grankvistbarnen lever nära naturen året runt, då de bor på en isolerad ö med få 

kamrater och där väder och vind spelar stor roll för hur livet kan organiseras. Deras nöjen är 

alla knutna till naturens element; fiske, båtliv, bad och skogsutflykter. Melkersonbarnen är 

inte sedan barnsben vana vid detta, men lär sig snabbt att uppskatta de nöjen som skärgården 

erbjuder. Att plocka svamp blir ett äventyr, liksom att lägga nät, meta och bygga flottar. 

 Barnen är alltså praktiska och kunniga på de områden som glesbygdslivet på 

landet kräver. De är dessutom kompetenta på samma sätt som Helander visat var vanligt i 

1940- och -50-talens barnkultur, där barn är hjältar som sätter fast skurkar och överlistar 

vuxenvärlden.170 Dessa kompetenta barn är kanske synnerligen vanliga hos Astrid Lindgren; 

mästerdetektiven Kalle Blomkvist löser deckargåtor, Pippi bor själv och klarar sig utan 

föräldrar och Mio och Jum-Jum lyckas besegra Riddar Kato, för att ta några välkända 

exempel. I Vi på Saltkråkan konfronteras Johan, Niklas, Teddy och Freddy med fisknätstjuvar 

under en utflykt till det öde Kattskär. Med list och uppfinningsrikedom lyckas de överlista 

tjuvarna, som blir strandsatta på Kattskär och tullkryssaren har bara att åka och hämta dem. På 

liknande sätt överlistar Tjorven, Pelle och Stina Vesterman genom att först gömma Moses och 

sedan stjäla honom tillbaka. Ändå är det inte helt utan de vuxnas inblandning och/eller insyn 

som dessa stordåd sker. Föräldrarna stöttar ungdomarna och firar dem med tårta då de lyckats 

avslöja nättjuvarna. När Melker får klart för sig hur striden om Moses ser ut, föreslår han att 

 
169 Johansson, s. 147. 
170 Helander, 2003, s. 53ff. 
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barnen ska tjäna ihop pengar själva och köpa sig fria från Vesterman. De vuxna finns med i 

barnens värld och stöttar deras kompetens; barnen är självständiga men inte oberoende. 

Existentiella frågor i Vi på Saltkråkan 
Ingegerd Rydin skriver: 

Den mer idylliska barnskildringen hamnar lätt i förgrunden när vi håller oss till 50- och 60-talet, mycket 
just på grund av den starka tonvikten på Astrid Lindgrens berättelser som ofta tog sin utgångspunkt i ett 
förhållandevis problemfritt barndomsland. Men redan då hade Lindgren publicerat berättelser som på 
ett djupare plan behandlade existentiella frågor, exempelvis Mio, min Mio som kom som bok 1954, men 
inte blev filmatiserad förrän långt senare. Luffaren och Rasmus (1963) tog också upp utsatthet och 
utanförskap i berättelsen om barnhemsbarnet Rasmus som möter den luggslitne men trygge 
Luffaren.171

  

Även om berättelser som Mio, min Mio, Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta får 

anses arbeta mer på ”det djupare plan” som Rydin nämner, anser jag att teman som för barnet 

är existentiella och svårhanterliga förekommer i ganska hög grad även i Vi på Saltkråkan.  

 Pelles (och i viss mån även hans äldre bröders) svartsjuka mot Malins 

pojkvänner handlar inte bara om syskonsvartsjuka, utan är ett uttryck för stark 

separationsångest. Pelle har aldrig haft någon annan mor än Malin, då barnens mamma dog 

när han var helt liten. Om henne talas det sällan; inte så att det förtigs, men som tittare förstår 

man att hennes död är något som skedde för så längesedan att livet med Malin och Melker 

som föräldragestalter är vardag för hela familjen. Redan i första avsnittet förstår tittaren dels 

att Malin är ett moderssubstitut, dels att hon som sådant är oersättligt, när Pelle säger att ”Det 

är tur att vi har Malin ändå, när vi ingen mamma har.”. Senare i serien, när Tjorven och Stina 

arbetar aktivt för att skaffa fram en förtrollad prins till Malin eftersom de tycker att hon är mer 

än väl giftasvuxen, blir Pelle rasande på dem. ”Han vill visst inte att Malin ska träffa nån”, 

säger Stina. Tjorven förklarar att det säkert är för att Pelle inte har någon mamma, och Stina 

undrar varför det förhåller sig så. ”Hon är ju död för längesen, vet du väl”, säger Tjorven, men 

för den yngre Stina är det inte svar nog: ”Jamen, varför är hon död?” Inte ens Tjorven kan 

svara på det, utan illustrerar med en Bellman-sång att det är livets gång att först leva och 

sedan dö. 

 Separationsångest är enligt Maare Tamm en av människans grundläggande 

känslor och en av de första medvetna rädslorna vi upplever. Denna rädsla finns inbyggd i vår 

första relation till en annan människa, nämligen relationen till vår vårdare.172 Pelles rädsla att 

förlora Malin är alltså både realistiskt mänsklig och för honom ett stort trauma. Han har redan, 

 
171 Rydin, 2000, s. 134. 
172 Tamm, s. 14. 
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även om han förmodligen inte minns det, gått igenom en sådan separation då hans mor dog. 

Hotet han upplever i Malins pojkvänner är därför behäftat med dubbel smärta. 

 

Döden är ett annat icke-idylliskt inslag som gör sig gällande i TV-serien, åtminstone om man 

räknar in Tjorven, Båtsman och Moses i den. Jag väljer här att göra det, då denna film/del av 

serien är den känslomässigt svartaste. Samtidigt som Tjorven, Pelle och Stina bråkar med 

Vesterman om vem sälen Moses ska tillhöra, och Pelle oroar sig över Malins senaste pojkvän 

(som för övrigt är den som är spekulant på Moses), härjar en räv på Saltkråkan. Räven har 

tidigare i serien förekommit i avsnitten som utspelar sig på jullovet, då Melkersons kommer ut 

för att fira jul och leva vinterliv på ön. Då går den hårt åt bonden Jansons höns, och Pelle som 

annars är en djurvän av stora mått blir så blodtörstig och hämndlysten att han ber läraren 

Björn att skjuta räven. På natten ångrar sig Pelle, och vill dessutom vara hos sin kanin som 

bor i Jansons stall ”för att han inte ska bli rädd när det smäller”. Pelle rymmer ur sin säng, 

beger sig till lagården och hindrar Björn från att skjuta räven. ”Jag tycker att rävar också kan 

få leva”, menar Pelle. Men när räven nästa sommar river några av Södermans får i hagen och 

därefter biter ihjäl Pelles kanin (som Pelle glömt att låsa om då han svartsjukt bevakat Malin 

på väg ut på kvällspromenad med pojkvännen), är dödens inträde på Saltkråkan slutgiltig. 

Pelle bryter ihop fullständigt. Att ett husdjurs död kan vara en för barnet mycket smärtsam 

och livsomvälvande händelse beskriver Birgitta Hjelm utifrån sin undersökning om barns 

tankar om livet och döden.173 Ofta (dock inte i Pelles fall) är det också barnets första kontakt 

med döden på nära håll. Den första upplevelsen av döden, liksom första gången för allting 

annat, sätter naturligtvis djupa spår. 

 Till råga på allt elände så anklagas Båtsman oskyldigt för att ha ställt till med 

rävens ofog – Söderman har sett Båtsman springa omkring inne i fårhagen och skälla. Malin 

bekräftar denna uppgift, och Nisse måste fatta det tunga beslutet att avliva 

familjemedlemmen. Tjorven blir förstås vild av sorg, och nästa svarta känsla sätts i gungning; 

skuldmedvetenheten. Tjorven anklagar sig själv för att Båtsman plötsligt förvandlats från 

fredlig till aggressiv. Hon menar att hon ägnat för mycket uppmärksamhet till att först föda 

upp och sedan slåss om rätten till Moses, och att Båtsman begått sitt brott av svartsjuka. 

Förtvivlan ligger för en stund tung över Saltkråkan, och förmodligen även över tittarna – själv 

har jag fortfarande svårt att hålla tårarna tillbaka när jag läser eller ser det här avsnittet. Men 

så upptäcker Stina och Söderman räven i hagen, och inser att Båtsman skyddat flocken mot 

 
173 Hjelm, s. 75. 
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rovdjuret. De beger sig springande in i skogen för att hindra Nisse från att skjuta hunden, när 

en knall plötsligt hörs. Söderman är förkrossad – hur ska Tjorven kunna förlåta honom detta? 

Men det är inte Nisse som skjuter; han kan inte genomföra det själv. Glädjen är enorm över 

att Båtsman är samma gamla vanliga snälla hund, och dessutom livs levande. Kaninen är 

fortfarande död, men ordningen är återställd och Tjorven ger bort Moses till Pelle som tröst. 

 Pelle är för övrigt precis som Tjorven ett komplext barn, men istället för 

Tjorvens humörsvängningar framställs han som lite sökande och grubblande. Han kan vara 

klartänkt och klipsk, men han är också känslomässig och sårbar. På många sätt är Pelle ett 

brådmoget barn, delvis beroende på sin mammas tidiga bortgång, delvis beroende på sin 

känslighet. Han värnar om djur och människor, och trots att han gärna vill ha ett djur så sätter 

han djurens frihet framför allt. När räven jagas efter att ha rivit får och bitit ihjäl kaninen, ber 

Pelle om att jakten ska avbrytas. ”Det [bet ihjäl kaninen] gjorde han ju bara för att han var en 

räv, förstår du väl. Jag tycker att rävar också kan få leva”, säger han till Tjorven. Och när han 

får Moses släpper han ut honom i havet, för ”Sälar ska egentligen vara i havet.”. Pelle har 

insikt om existentiella frågor som rätten till liv, dödens oåterkallelighet och rädslan att förlora 

någon man behöver. 

Slutsatser kring Vi på Saltkråkan 
Margareta Rönnberg hävdar att det är viktigt att frångå sitt ”vuxnocentriska” perspektiv på 

barnkultur om man vill förstå hur och varför barnen uppskattar den. ”[Vi] uppfattar att 

barnkulturens funktion är att bidra till lärorik och framtidsinriktad fostran. Vi förstår inte att 

barnen också behöver ett andningshål här och nu, där de tillåts reagera på all vår fostran av 

dem.”, skriver hon.174 Hon lanserar också begreppet ”barnistiskt” perspektiv för att vi som 

vuxna barnkulturforskare och –bedömare ska undersöka och försöka förstå barnkulturen ur ett 

perspektiv som liknar barnens eget.175 I linje med detta vill jag föreslå att påståendet att Vi på 

Saltkråkan, liksom andra liknande Astrid Lindgren-berättelser, ”bara” är okomplicerade 

idyller befolkade av idel goda och oskyldiga barn i ett vuxen- och verklighetsfrämmande 

paradis kallat barndom, är högst ”vuxnocentriskt”. Barnen på Saltkråkan är, som jag beskrivit 

ovan, komplexa karaktärer med både ”goda” och ”onda” känslor och avsikter. De existentiella 

dilemman kring liv och död, gemenskap och separationsångest som serien gestaltar är för barn 

högst relevanta. Att döden ”bara” drabbar ett husdjur framstår inte som ett brott mot idyllen 

för den vuxne tittaren, men för barn är ett husdjurs död ett verkligt och svårt trauma. Att 

 
174 Rönnberg, 1997, s. 239. 
175 Rönnberg Margareta, ”Nya medier” – men samma gamla barnkultur?, Filmförlaget, Uppsala, 2006, s. 47. 
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Melker slutligen, genom att för en gångs skull ha tur och med hjälp av Pelles och Tjorvens 

förslagenhet, lyckas köpa Snickargården är i den vuxne tittarens ögon ”bara” ett lyckligt, 

idylliskt slut. Men för de barn som vet vad det innebär att inte ha råd, att bli exkluderade från 

något sammanhang p g a brist på pengar, kan det vara en meningsfull lösning av en 

känslokonflikt. Att Pelle säger sig vilja skjuta den som tänker gifta sig med Malin kanske för 

den vuxne tittaren ”bara” är ett barns ovilja att växa upp, men för varje barn som känner 

svartsjuka när dess skilda föräldrar träffar en ny partner är Pelles reaktion både realistisk och 

bekräftande. ”Kulturarvet och traditionen har också förts vidare genom att publiken tilltalas av 

det välbekanta. […] Astrid Lindgrens berättelser tycks fängsla olika generationer av barn. 

[…] Vissa berättelser tycks ha en särpräglad kvalitet som gör att de lever vidare och står emot 

tillfälliga modenycker.”, skriver Ingegerd Rydin.176

 Om man ser på Vi på Saltkråkan utifrån det perspektiv barn har, nämligen med 

mindre erfarenhet av livet och hur man handskas med dess svårare sidor, blir serien vad 

Buckingham benämner som emotionellt realistisk. Om man inte bara fokuserar barnens 

kompetens, den idylliska naturen och humorn, utan också ser att barnen kan vara arga, ledsna, 

rädda och beräknande, så blir man varse att serien faktiskt gestaltar flera frågor som är av 

existentiell art. 

 

Ebba och Didrik 
Serien Ebba och Didrik hade premiär i SVT 1990. Serien skrevs av Christina Herrström direkt 

för TV, och spelades in 1988. Året därpå kom kapitelboken Didrik ut, och följdes 1990 av 

Ebba. Ingegerd Rydin skriver om serien: 
Kärlek och familjerelationer är också temat i Ebba och Didrik (1990). Ebba och Didrik är två syskon 
som på var sitt håll får uppleva en kärlekshistoria. Didrik är en drömmande pojke som älskar att spela 
piano, men han får ingen uppmuntran av sina föräldrar. Så träffar han Yrla, som respekterar honom, 
och kärlek uppstår, dock inte utan komplikationer eftersom Yrla är tjugotre, men Didrik bara tolv. 
Ebba, som är lillasyster, slits mellan två kärlekar och tvingas att välja. Serien berättar om att ta 
kärleken på allvar, även när det handlar om barn. Både flickor och pojkar kan här hitta någon att 
identifiera sig med. Dessutom finns mycket av vardagslivets dramatik, av familjegräl och 
syskongnabb, som de flesta känner igen.177

 
Ebbas och Didriks kärleks- och vänskapsproblem skildras parallellt. Däremellan sätts också 

familjelivet under lupp. Pappa håller på med något hemligt och kommer hem allt senare på 

kvällarna. Slutligen står det klart att han träffat en annan kvinna, och vill skiljas. Denna 

tragedi drabbar barnen samtidigt som deras liv utanför familjen är komplicerade och 

 
176 Rydin, 2000, s. 333. 
177 Ibid. s. 306. 
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omvälvande. Ebba ljuger för och sviker sin gamla bästis Philip, för umgänge med en klick 

populära flickor och den rike, mystiske Mårten. Didriks kärlek till Yrla är omöjlig, både p.g.a. 

åldersskillnaden och p.g.a. att Yrla aldrig kan lova att hon stannar kvar tills nästa dag. Hon är 

på besök i byn vid havet, men är redo att ge sig av så fort hennes hemliga liv i staden kallar på 

henne. Samtidigt är Didriks klasskamrat Tova djupt förälskad i honom. De övriga killarna i 

klassen mobbar honom. Didrik har svårt att vara sann mot Tova, som bryter samman när hon 

får reda på Yrlas existens – hon har inbillat sig att Yrla är Didriks smeknamn på henne själv. 

Didrik är en ensamvarg som drar sig undan jämnårigt umgänge, och istället finner vänner i 

den äldre Yrla och den ensamma ”bydåren” Kaj Husell.  

 Ebba har tagit avstånd från barndomsvännen Gunilla för att leva ett hemligt 

lekliv i skogen med den bohemiske Philip. Han samlar begagnade saker från containrar som 

de använder för att bygga sig ett eget hus i en skogsglänta. De planerar att flytta in där så fort 

”Philips mamma vant sig av med honom”, som Ebba säger, och Ebba och Philip är en odelbar 

enhet. Så börjar det ensamma rikemansbarnet Mårten uppvakta Ebba, och när Philip är 

bortrest låter sig Ebba imponeras av Mårtens dataspel, presenter och den popularitet bland 

Gunillas nya kompisar som följer med att vara Mårtens tjej. De nya vännerna motsvarar dock 

inte vad Ebba väntar sig av vänskap; ledda av den tuffa Katarina mobbar de alla som är 

annorlunda, och när Ebba tröttnar på Mårtens ytlighet och kontrollerande beteende, står det 

klart att hon inte längre är välkommen i tjejgänget. Hennes lögner för Philip om var hon håller 

hus om dagarna kostar henne nära nog vänskapen med honom också. 

Barndomen som hemlighet 
I Ebba och Didrik är barnens och de vuxnas världar betydligt mer separerade än i Vi på 

Saltkråkan. Pappa jobbar mycket och kommer ofta hem sent. Mammas oro över detta 

introduceras redan tidigt i serien.  

Att Didrik inte umgås med de andra i klassen tycks ha gått föräldrarna förbi, 

trots att han under eftermiddagarna mest sitter vid sitt piano. Föräldrarna, framför allt pappan, 

har ingenting till övers för Didriks egenkomponerade låtar, utan hotar att sälja pianot om 

Didrik inte går till sina pianolektioner. För att slippa kraven hemifrån promenerar Didrik vid 

havet, där han möter Yrla. Där lär han också känna Kaj Husell, mannen som viger sitt liv åt 

att öva operaarior på de öppna vidderna. Hans dröm är att åka till Sydney och sjunga i 

operahuset där. Vuxna vänner finns det alltså i Didriks liv, men symptomatiskt nog är det inte 

de egna föräldrarna. Med Yrla såväl som med Kaj Husell upplever Didrik den samhörighet 

han tycker sig sakna med föräldrarna; Yrla uppmuntrar hans pianospel och under sommaren 
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döda mamma. Didrik är på många sätt, vilket jag återkommer till, en brådmogen och känslig 

kille, och det är förmodligen inte utan orsak som han förälskar sig i den elva år äldre Yrla. 

Med Kaj Husell talar Didrik om livet och kärleken, om smärtan i att förlora denna och om 

längtan att växa. Didriks upplevelse av att vara barn är inte alltigenom positiv. Han önskar 

växa ikapp Yrla; kanske inte bara för att han är förälskad i henne, utan också för att han inte 

finner samhörighet med sina jämnåriga och inte trivs med det sätt att vara barn på som han 

upplever att föräldrarna förväntar sig av honom. ”Jag önskar att jag var vuxen”, säger han till 

Yrla, som svarar: ”Det behöver du inte önska.” När Didrik frågar henne avslöjar hon att det 

finns någon hon är kär i. ”Ibland önskar jag att han var liten som du”, säger hon. Vid ett annat 

tillfälle talar Yrla om att kärleken var så enkel när man var liten och objektet för känslorna 

ändrade sig från vecka till vecka. Barndomen som ett enkelt och ärligt tillstånd har Didrik 

svårt att känna igen sig i. Då förstår han bättre Kaj Husell, som berättar om hur han i sin 

barndom ville underhålla föräldrarnas vänner med sång, men alla skrattade åt honom. Kaj 

Husell drömde då, liksom Didrik, om att bli vuxen så att ingen skulle kunna skratta. ”Nu 

skrattar min egen fru åt mig”, suckar han. Barndom eller vuxendom tycks inte spela någon 

roll för Kaj Husell; han är ett missförstått geni. Även det kan Didrik ta till sig – det är så han 

känner sig hemma när föräldrarna kallar hans sånger för ”meningslöst klinkande” och inte vill 

förstå hans kreativitet.  

Didriks umgänge med Yrla förblir länge en hemlighet, och hans lögner om var 

han håller hus blir alltmer uppenbara. Föräldrarna blir slutligen utom sig av oro, och för att 

lugna dem påstår Didrik att det är klasskamraten Tova han träffar. Didrik ger föräldrarna, 

d.v.s. de vuxna, de svar de vill ha. Hans barndom måste skyddas, eftersom den inte stämmer 

överens med de vuxnas bild av vad barndom ”borde” vara. Till slut tvingas han dock avslöja 

att det är Yrla han umgås med – bara för att inte bli trodd av de vuxna. De har inte hört talas 

om någon Yrla, alltså finns hon inte. När Yrla slutligen hälsar på hemma hos familjen och 

avslöjar att hon är konsertpianist, blir Didriks föräldrar mäkta imponerade. Yrla talar sig då 

varm för barnets rätt att själv ta vara på sin begåvning. ”Det är så många som förlorar sin lust, 

på grund av föräldrarnas oförstånd”, säger hon. Barndom är helt enkelt bäst när barnet själv 

får utöva den, utan föräldrarnas idéer om hur den ska vara. 

 

Även Ebba lever ett hemligt barndomsliv. Tillsammans med Philip har hon ett hemligt lusthus 

i skogen, dit de tänker flytta. Båda två vägrar att tala om för sina föräldrar var de befinner sig 

om kvällarna. När Ebba sedan tas upp i Katarinas populära krets, är det inte heller något hon 
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berättar för mamma och pappa. Umgänget med Mårten är än mer omgärdat av hemligheter; 

föräldrarna vet ingenting, Philip blir förd bakom ljuset och inför Katarina och de andra 

tjejerna brer Ebba på om Mårtens generositet – men var de egentligen träffades och vad de 

gör när de umgås, ”det är våran hemlighet” säger Ebba. Tjejerna suckar avundsjukt och 

hänfört. Ebba anser att barnets liv är, och ska vara, skilt från vuxenvärlden och utan 

redovisningsskyldighet. Att vara barn är något som hon är stolt över, och tycker att det borde 

tas på lika stort allvar som föräldrarnas vuxenliv. ”Jag har varit barn hela dagen, om du tror att 

det är så himla avkopplande!”, säger hon till pappa när han ber henne plocka upp sina saker i 

hallen, eftersom han har jobbat hela dagen och inte orkar. När Didrik slipper hjälpa till i köket 

för att han har ”viktiga” saker att sköta, enligt mamman, protesterar Ebba: ”Mina saker är 

också viktiga!”. Och när föräldrarna berättar för Yrla vad de jobbar med, säger Ebba med 

stolthet: ”Jag är barn.”  

Att föräldrar kan ha behov av barn fäster Ebba ingen nämnvärd vikt vid. Hon 

och Philip har stora planer för att flytta hemifrån och bo tillsammans i lusthuset i skogen, men 

när Philip oroar sig över sin mamma som då kommer att bli ensam, säger Ebba: ”Hon är ju 

nästan fyrtio, hon måste börja vänja sig av med dig.” Temat att rymma hemifrån återfinns i 

många barnskildringar, och fyller en viktig funktion för barn både i verkliga livet och som 

åskådare. Suzanne Osten blev under arbetet med Medeas barn varse att barn gärna vill rymma 

hemifrån när det blir för bråkigt hemma – men att de vill ta mamma, pappa och huset med 

sig!178 Margareta Rönnberg formulerar rymningstemats förtjänster så här: 
En av barnkulturens viktigaste funktioner är just att lyfta fram fiktiva barn emancipationssträvanden 
och frigörelseförsök. ’Barnkulturkonsumenterna’ prövar på ett ofarligt sätt hur det känns att klara sig 
själv, att ’utsocialiseras’ ur familjen, och märker att det okända kanske inte är så hemskt som barnet 
fruktat. Och till slut, när barnet övat uttåget i samhället hundratals gånger i lek, framför TV:n och i 
boken vågar barnet släppa taget om föräldrarna och ta språnget ut på riktigt.179

 

En annan typ av hemlig barndom lever Mårten, men inte p.g.a. att han hemlighåller den utan 

helt enkelt för att hans föräldrar aldrig är hemma och inte bryr sig om att engagera sig i 

honom. Hans enda minne av familjegemenskap är en båtfärd till ön Längtan – en färd vars 

upprepning han lockar Ebba med, men hon inser slutligen att det aldrig kommer att ske, 

eftersom hans föräldrar är ständigt frånvarande. 

 
178 Osten, s. 44f. 
179 Rönnberg Margareta, En lek för ögat – 28 filmberättelser av Astrid Lindgren, Filmförlaget, Uppsala, 1987,s. 
40. 
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Barndomen som maktlöshet 
Att barn i många fall är maktlösa, och att barndomen är ett tillstånd av maktlöshet, är inte att 

betvivla då vuxna har tolkningsföreträde på de flesta områden i världen. Kaj Husell illustrerar 

hur han som barn kände sig maktlös och tillintetgjord av oförstående föräldrar. Didrik känner 

samma maktlöshet, och tvingas lögnen när de vuxna försöker styra hans barndom. Maktlös är 

Didrik också inför Yrlas mörka hemlighet; ibland blir hon okontrollerat arg eller ledsen, och 

man anar mer än får bekräftat att det finns någon som hon tycker om men som inte förmår 

vara sann mot henne. 

 Maktlösheten i att vara barn gör sig också gällande för Ebba. Hon vill veta hur 

mycket hon kostar, om det är dyrt att ha barn. Mamma svarar att Ebba kostar minst, och 

Didrik hävdar att det är för att hon är minst värd i familjen. Han får en åthutning, men Ebba 

tar till sig orden och frågar både mamma och pappa upprepade gånger om det är så. ”Varför 

säger han det om det inte är sant?” undrar hon. Barnet är medvetet om sin maktlöshet, vilket 

medför en oro för att vara mindre värt än de vuxna.  

 En annan sorts maktlöshet blir också bekant för Ebba i och med diskussionen 

om hennes ”värde”. Pappa tror inte att Didrik menar att Ebba är mindre värd, och när Ebba 

undrar varför han då säger det, svarar pappa: ”Det är sånt man gör.” Denna sanning har inte 

slagit Ebba tidigare – att människor kanske går omkring och säger saker utan att verkligen 

mena vad de säger. Efter detta samtal upplever hon en maktlöshet inte bara i egenskap av att 

vara barn, utan också i att vara människa överhuvudtaget. Hon börjar ifrågasätta om Philip 

menar allt han säger till henne – hur ska man kunna veta vem man kan lita på? ”Hur ska man 

då kunna veta vad som är sant?!” frågar hon förtvivlad pappa vid ett senare tillfälle. ”Det 

märker man”, blir det föga upplysande, vuxna svaret. 

Viljan att vara vuxen 
Didrik önskar alltså att han är vuxen, dels för att han vill vara jämnårig med Yrla, dels för att 

han upplever barndomen som ett tillstånd av maktlöshet. Ebba, som är stolt och glad över att 

vara barn, har till en början inte samma vuxenlängtan. Men när Philip är bortrest och Mårten 

träder in i hennes liv, hamnar hon i en värld där lekar och kojbyggen inte står högt i kurs. 

Mårten är barn som påtvingats vuxendom, då han får klara sig själv större delen av tiden. 

Vuxenbarnet finner Karin Helander även i en del barndramatik från det sena 1900-talet; barn 

vars föräldrar inte orkar vara föräldrar eller inte klarar att möta barnen med sanning.180 

Mårten är på många sätt en vuxen i miniatyr; han skäller på Ebba på samma sätt som man kan 

 
180 Helander, 2003, s. 100. 
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tänka sig att hans föräldrar hunsar honom. När Ebba frågar varför de inte har en riktig 

vakthund istället för bara ett elektroniskt larm som ”skäller”, svarar Mårten världsvant: ”De 

[hundar] skräpar ned. Så fäster man sig vid dem, så dör de.” Det är inte svårt att räkna ut att 

det är hans föräldrars motivering till varför han inte får en hund som sällskap. Mårten är ett 

vuxenbarn med vuxnas koder, men med barnets behov. När Ebba försöker bryta sig loss ur 

deras relation skrämmer och hotar Mårten henne, och tittaren förstår snart att Ebba varken är 

den första eller sista tjejen Mårten knutit till sig med presenter och tomma löften.  

 Mårten är dessutom ett bra exempel på begreppet postmodern barndom. ”Den 

postmoderna barndomen präglas av en hårt medialiserad och kommersialiserad värld. Det 

postmoderna barnet möter tidigt konsumtionssamhällets normer, marknadens utbud, 

reklamens symboler och IT-teknikens virtuella världar.”, skriver Helander.181 Mårten har som 

sin största dragningskraft en egen dator – något som var ovanligt för ett barn 1988. Datorn är 

dessutom personligt programmerad och kan prata direkt till Mårten. På den spelas idel 

krigsspel. Mårtens föräldrar är rikast i samhället, de har ”tre bilar, för de behöver inte fler”. 

Den palatsliknande villan är så omgärdad av säkerhetssystem att Mårten måste riskera att bli 

hämtad av polisen när han tappat sina nycklar. Pappan kan naturligtvis inte lämna sitt 

direktörsjobb för att släppa in honom; det enda pappan bryr sig om är för övrigt huruvida 

nycklarna kan spåras till adressen. Mårten har rejält tilltagna fickpengar och bjuder storstilat 

Ebba, Katarina och hela tjejgänget på glass och godis. Ebba förser han med presenter, något 

som väcker tjejgängets beundran. Man kan verkligen fråga sig varför Mårten, som är i så stort 

behov av en beundrande flicka vid sin sida, inte väljer Katarina eller någon av hennes 

anförvanter, istället för den till en början ”barnsligare” Ebba. När Ebba lämnar honom tar han 

sig an den mobbade Lisa. Min tolkning är att han säljer ut en tjej som är ensam och svag (när 

Ebba och han träffas har Philip rest bort utan att varsko Ebba, som känner sig sviken och 

ensam), för att kunna utöva den makt han fullständigt saknar i förhållande till föräldrarna. 

Mårtens barndom är nämligen präglad av ytterligare maktlöshet, eftersom han är ett ensamt 

barn som dessutom saknar den sociala förmåga som krävs för att behålla sina vänner. 

 En annan typ av vuxenbarn utgör Katarina och hennes gäng. De är, precis som 

Ebba, nio år gamla men följer 80-talsmodet med stor inlevelse, använder smink och har 

bjudningar där etikett och bordsplacering är A och O. Deras lekar handlar inte om att vara i 

skogen och inreda kojor. Istället imiterar de en popstjärna och hennes följe, självklart med den 

dominanta Katarina som ledare. De tycks aldrig tröttna på att mima och dansa, och höjden av 

 
181 Ibid. s. 101. 
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bekräftelse är att få ersätta Katarina i rollen som sångerskan. Hela tjejgänget utgör ett slående 

exempel på begreppet ”tweenies”, barn på gränsen till eller med beteendet hos tonåringen.182 

Dessa ”tweenies” sätter en ära i att inte vara ”barnsliga”, något som uttrycks t ex när Katarina 

i början retar Ebba för att hennes ”barnsliga” kläder och umgänget med Philip: ”Är du 

egentligen skolmogen?” undrar hon. När Ebba allierat sig med tjejgänget duger inte längre 

Philip och deras gemensamma lekvärld åt henne heller längre. Mårten har sagt att hon är 

snygg, något som Philip inte kan se. Han döms därmed ut som ”inte tillräckligt vuxen”; Ebba 

vill inte vara söt eller rolig, för det hör barndomen till. Den som är snygg är helt enkelt mer 

vuxen. 

Vem är det onda barnet? 
Malena Janson hävdar att det onda eller elaka barnet i svensk film, i svensk barnkultur 

överhuvudtaget, är så frånvarande att ”de kan sägas utgöra ett tabu”.183 Jag undrar då hur 

elakt ett barn måste vara för att räknas just som elakt? Enligt min mening är det inte 

nödvändigt att barn på TV eller film hänger sig åt ”disciplinbrist, våldsbenägenhet, 

kriminalitet och alkoholkonsumtion”184 för att kunna passa in under diskursen det onda 

barnet. Mårten är kanske det närmaste ett ont/elakt barn vi kommer i Ebba och Didrik. Han 

ljuger, hotar och skrämmer Ebba till tårar. Han skriker och bråkar på henne när hon inte vill 

säga att han är ”universums gulligaste kille” på begäran. Han vandaliserar och totalförstör 

Ebbas och Philips lusthus i skogen när hon övergivit honom. Inte heller Katarina och hennes 

tjejgäng är särskilt snälla och gulliga barn. Deras ”miniatyrvuxenhet” är markerad intill 

karikatyrens gräns, och de talar illa om varandra, manipulerar Ebba, mobbar Philip samt 

mobbar Lisa både verbalt och handgripligt. De tar hennes saker och försöker tvätta hennes 

fötter i toaletten. När Ebba försöker ingripa hotar Katarina henne med knuten näve. Likaså är 

Didrik både verbalt och fysiskt mobbad av klasskamraten Ruben och hans killkompisar. Men 

det är inte bara dessa biroller som har elaka sidor; Ebba ljuger för sin bästa vän Philip, lurar 

honom under en längre tid, skriker åt honom och anklagar honom när han ifrågasätter hennes 

förehavanden. Även om Ebba mot slutet ”blir god”, och kommer tillbaka till Philip, så är 

hennes upplevelse av att göra ”onda” saker (ljuga och svika) det som får henne att mogna. 

 
182 Begreppet ”tweenies” definieras och diskuteras i Johansson Barbro, Barn i konsumtionssamhället, Norstedts, 
Stockholm, 2005. 
183 Janson, s. 151. 
184 Ibid. 
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Existentiella frågor i Ebba och Didrik 
Jag skulle vilja säga att existentiella frågor är det som präglar TV-serien Ebba och Didrik. 

Kärlek och hat, vänskap och ensamhet, tillit och svek, sanning och lögn är de ytterligheter 

som både Ebba och Didrik går igenom på varsitt håll. Pappa ljuger och sviker familjen, Ebba 

ljuger och sviker Philip, Didrik ljuger för familjen och för Tova. Konsekvenserna av deras 

lögner är idel sorg och ilska. Ebbas osäkerhet kring om folk menar det de säger påverkar 

henne starkt; hennes barndom har hittills varit hemlig, och det man håller hemligt behöver 

man inte ljuga om. Men när Mårten träder in i bilden, börjar hon själv ljuga, på samma sätt 

som pappa ljuger för familjen om att han jobbar på kvällar och helger. Först när han vill ta ut 

skilsmässa och Ebba hör mamma tala med Didrik om att pappa ljugit hela sommaren, förstår 

Ebba att hennes livslögner är av samma art som pappans. Hon säger till Mårten att hon inte 

vill träffa honom mer, men Philip vill först inte ta tillbaka henne. I det sista avsnittet, ”en tid 

senare”, kommer pappa tillbaka. Då vågar Ebba på nytt ta kontakt med Philip, som slutligen 

förlåter henne. Ebbas och pappans otrohetsaffärer ser i stort sett likadana ut. Barnet lider 

samma problem med tillit som de vuxna; barnets kärleks- och vänskapsrelationer är för barnet 

på samma allvar som vuxnas. Faktum är att pappa blir påkommen i telefonkiosken av Ebba då 

han ringer ett samtal till sin älskarinna, och Ebba blir påkommen i samma telefonkiosk av 

Philip när hon pratar med Mårten. Barns och vuxnas världar ser likadana ut – det är samma 

problem och samma svårigheter som präglar dem båda. Detta har jag tidigare, i min PK-

uppsats, tolkat som ett tecken på vad jag kallar för diskursen om barnet som människa.185 

Barnet är en komplett människa, och barndomen är ett komplett liv, där frågor som är 

grundläggande för människan ingår, precis som i vuxendomen. 

 Att det finns vuxna i serien som tar barnen på allvar förstärker intrycket av att 

barn är människor som har viktiga saker att bidra med; Philips mamma svarar t ex alltid i 

telefon och låter Ebba prata med Philip, även om det är mitt i natten och han måste väckas. 

Det finns ingen anledning att tro att Ebba skulle ringa om det inte var viktigt, tycks hon mena. 

En annan vuxen som är lyhörd för barnens synpunkter på livet och kärleken är Kaj Husell. 

Med Didrik talar han om svåra saker när hans fru lämnat honom och Didrik blivit övergiven 

av både Yrla, som plötsligt rest sin väg, och pappa, som flyttat till sin nya kvinna: ”Smärtan är 

till för att övervinnas. […] Smärtan, Didrik, är en del av livet, en del av glädjen, precis som 

natten är en del av dagen.” Om kärlek talar de också; Kaj Husell tar Didriks kärlek och 

 
185 Larsson Maria Katerine, Skilsmässobarnet – om barndomsdiskurser i några skilsmässoskildringar om och för 
barn, PK-uppsats, CBK, Stockholms universitet, ht. -06. 
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längtan på allvar och delar med sig av sin livsvisdom: ”Kärleken […] är livets högsta konst, 

och största utmaning.” 

 Föräldrarnas försök att prata med barnen är ofta misslyckade. De försöker 

engagera sig i sådant de tror är viktigt, t.ex. skolan, men förmår inte svara på barnens 

existentiella spörsmål. När Ebba åter tar upp frågan med hur man ska veta vem man kan lita 

på, svarar pappa: ”Vi ska prata om det en annan gång.” Barnets behov av att diskutera svåra 

frågor finns, men vuxenvärlden räds dessa ämnen. 

Slutsatser kring Ebba och Didrik 
En rad olika barndomsdiskurser finns representerade i serien. En del av barnen är elaka, eller 

gör elaka saker. Vuxenbarn och postmoderna barn framstår som ”onda” jämfört med den 

hemlighetsfulla barndomen full av lek som Ebba och Philip lever. Men barndomen är inte 

bara positiv; Didrik, som är ett känslomässigt och brådmoget barn, önskar sig vara vuxen och 

varken vill eller kan motsvara den bild han upplever att hans föräldrar och klasskamrater har 

av barndomen. Didrik är också otypisk som manlig karaktär; snarare än mod, styrka och 

aktivitet representerar han karaktärsdrag som blyghet, känslighet och eftertänksamhet. Ebba 

förkroppsligar barnets rätt till att vara just barn, men visar också genom de lögner och svek 

hon trasslar in sig i att barndomen inte är så skild från vuxendomen; samma dilemman uppstår 

när man slits mellan olika viljor och värden. 

 Barn och föräldrar lyckas inte nå varandra, och kärnfamiljen splittras. Dess 

återskapande i sista avsnittet kan dock tolkas som att de starka band som finns mellan 

föräldrar, och mellan barn och föräldrar, ibland förmår överleva gräl, lögner och svek. 

Barnens känsloliv skildras som lika starkt och betydelsefullt som de vuxnas, barndomens 

värld som lika komplicerad och svår att förhålla sig till som vuxendomens. Därmed tycker jag 

mig genomgående kunna skönja en diskurs om barnet som fullvärdig och fullständig 

människa – barnet, liksom den vuxne, måste möta livets alla sidor, de ljusa och de mörka, och 

göra sin val utifrån det. 

Barnens detektivbyrå 
Barnens detektivbyrå, med manus av Lars Bill Lundholm och i regi av Rolf Sohlman, sändes 

första gången i sex delar på SVT vintern 1991. Året efter kom ytterligare en säsong om sex 

avsnitt. Serien har sedan dess repriserats ett par gånger. 

 Den halta men klyftiga Theo startar en detektivbyrå, i vilken klasskamraten 

Wilma får bli medlem. Detektivbyrån håller till i ett källarförråd, som ägs av direktör Rosén. 

Roséns son Robert dyker upp och hotar att vräka detektivbyrån, men mutas med medlemskap. 
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Theos lillasyster Siri kräver också att få vara med. Därmed är detektivbyrån fulltalig. De får 

snart fullt upp med att lösa olika mystiska fall; en invandrarfamilj som hotas av utvisning på 

felaktiga grunder, en liga som stjäl hundar, en anonym brevskrivare som vill ha hjälp med en 

förälders alkoholism, en stöldhärva i skolan etc. Till sin hjälp har barnen dagdrivaren Valter, 

som bor i en folkvagnsbuss med sin hund och förvarar sina pilsner i detektivbyråns lokaler. 

Valter hjälper barnen både genom att svara på frågor om sådant de inte vet, och genom att 

ibland (motvilligt) klä ut sig för att spela en viktig roll i lösandet av de olika fallen. Parallellt 

med detektivbyråns arbete härjar ett ungdomsgäng i förortens centrum. De sprayar och 

vandaliserar på torget, och utgör en ständig källa till rädsla och irritation bland invånarna. 

 En viss inblick i barnens olika familjer får tittaren också. Wilma bor ensam med 

sin pappa sedan mamman dött. Pappan kör taxi på kvällarna och drömmer om att bli 

rockmusiker. Han är en slarvig men kärleksfull förälder, och hans och Wilmas relation präglas 

av öppen dialog och tillit. Theo och Siri lever i en kärnfamilj med mamma och pappa, och i 

andra säsongen anländer också ett småsyskon. Deras föräldrar är oroliga över förortens 

förfall, och vill flytta till ett lugnare område, vilket Theo och Siri motsätter sig. Robert är enda 

barnet i en fin direktörsfamilj; hans mamma är hemmafru och pappan arbetar ständigt. Pappan 

är sträng och inte särskilt kärleksfull. Robert och mamman har en varmare relation, men det är 

uppenbart att även mamman är kuvad av den auktoritäre företagsledaren – det visar sig också 

att den anonyme brevskrivaren är Robert själv. Han har uppmärksammat mammans ökande 

alkoholkonsumtion och att hon blir ledsen när hon dricker. Trots en del gnabb och oenigheter 

inom detektivbyrån, lyckas barnen tillsammans – och med hjälp av Valter – lösa sina fall. 

Kompetenta barn tar saken i egna händer 
Vilken sorts kompetens diskursen om det kompetenta barnet avser har varierat genom 

historien. Hur barn har skildrats som kompetenta i barnkulturen har därmed också skiftat. 

Karin Helander skriver: 
Det kompetenta barnet har i den svenska barnkulturen haft föregångare i det handlingskraftiga barnet 
som lyckats med att lösa problem och ordna upp tillkrånglade situationer som en handfallen vuxenvärld 
inte klarar av. I den svenska barndramatiken från 1940- och 50-talen möter man rådiga barn som tampas 
med skurkar och går segrande ur äventyren. Barnskildringarna är ofta ytligt käcka och konflikterna 
handlar om yttre problem utan störande eller upprörande emotioner.186

 

Att barnen i detektivbyrån är handlingskraftiga och lyckas lösa problem som de vuxna inte 

vill eller kan lösa står klart. Däremot kan varken problemens natur eller barnens reaktioner på 

dem sägas vara ”ytliga”. Inte heller skildras barnen som käcka, utan snarare som allvarliga, 

 
186 Helander, 2003, s. 53f. 
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med rättspatos och (framförallt flickorna) med känslomässig intuition. De fall detektivbyrån 

måste lösa handlar inte bara om stöldligor och skurkar, utan också om sociala problem som 

alkoholism, otrohet och skilsmässor. När fallen rör mer kriminella händelser, finns det ändå 

en känslomässig aspekt i skildringen. När barnen ska sätta fast spraygänget kompliceras det 

hela av att Wilma plötsligt blir kär i gängets ledare, och att Valter visar sig vara inblandad då 

hans bror, som nyligen släppts ur fängelse, blir ny ledare för gänget. I ett annat fall söker två 

tvillingflickor hjälp att förhindra föräldrarnas skilsmässa, och det som från början är ett socialt 

präglat fall visar sig bottna i illegalt spel på Solvalla och hotfulla bookmakers. Genom att lösa 

det kriminella i fallet, löses också den känslomässiga konflikten; när mamman får klart för sig 

att pappan inte är otrogen, utan spelar på hästar, väljer hon att förlåta honom och göra ett nytt 

försök i äktenskapet. 

 Den kompetens barnen inte har ser de till att få – och det är inte alltid en 

kompetens som vuxenvärlden skulle uppskatta. När de får fallet med den alkoholiserade 

föräldern, bestämmer de sig för att ta reda på mer om sprit och dess verkningar. De sätter sig 

hemma hos Wilma och provsmakar samtliga sorter i pappans barskåp, med följden att ett 

fnissigt kuddkrig bryter ut och att de är trötta och bakfulla dagen efter. Föräldrarna får 

givetvis inte reda på detta, istället vänder sig barnen till Valter som varken skäller eller 

upprörs. I ett annat fall kör Theo vid två tillfällen polisbil, och när poliserna i efterhand 

misstänker honom för att ha kört den utnyttjar han vuxnas inställning till barn som 

inkompetenta (och människors fördomar om halta): ”Men ni är inte riktigt kloka! Hur skulle 

jag kunna köra, med mitt ben?”. När Theos och Siris föräldrar vill flytta blir också både benet 

och barndomens hjälplöshet ett vapen att bruka; Theo hävdar att han inte vågar flytta till ett 

annat ställe, där andra barn kanske inte accepterar honom med handikappet. Föräldrarna är 

dock inte lika lättlurade som polisen, utan menar att Theo blir accepterad eftersom han inte 

låter sig trampas på – vare sig i egenskap av barn eller rörelsehindrad. 

Robert - ett postmodernt och ensamt barn 
Robert är, precis som Mårten i Ebba och Didrik, ett offer för den postmoderna barndomen.187 

Just offer är här ett adekvat ord, eftersom ekonomiskt välstånd i båda serierna skildras som 

synonymt med känslokyla, auktoritära och frånvarande föräldrar och ett materiellt överflöd 

men stark ensamhet för barnet. Att Robert inte haft särskilt många kompisar innan han får bli 

medlem i detektivbyrån förstår man då hans pappa visar upp honom som en statuspryl på ett 

cocktailparty, men blir arg och besviken över att Robert tagit med sig kamrater hem. 

 
187 Ibid. s. 101 
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Mamman är av en annan åsikt: ”Det är väl roligt att Robert har kamrater.” När Roberts pappa 

inte är nöjd med honom, får Robert husarrest. Pappan betraktar ständigt Roberts nya vänner 

med misstänksamhet, och drar sig inte för visa denna öppet. Mamman försöker mildra 

pappans hårdhet, men får inte mycket handlingsutrymme i den kvävda stämning som råder i 

hemmet. Pappan, som inte vet att det är detektivbyrån som hyr hans källarförråd, dyker en dag 

oanmäld upp i byråns lokaler. Robert vågar, med stöd av de andra barnen, sätta sig upp emot 

pappan – vilket bara resulterar i ett förbud att delta i detektivbyråns aktiviteter. Pappan gör 

klart att han ser Robert som en framtidsinvestering som ska ta över firman.  

 Vid andra tillfällen märks det tydligt hur Robert trots allt ser upp till sin pappa. 

”Jag förstår egentligen pappa. Det måste finnas disciplin och regler för att ett företag ska 

fungera”, säger han. ”Men du är väl inget företag?”, säger Wilma, som har en pappa som vet 

värdet av att barn får vara just barn. Under seriens gång blir Robert dock mer och mer avogt 

inställd till pappan och dennes värderingar. Efter att ha avslöjat pappans otrohet med 

sekreteraren, och oskadliggjort henne, har Roberts beundran för och tillit till pappan fått sig 

en rejäl törn. Vid ett tillfälle försvarar Robert en klasskamrat som mobbas för att hans pappa 

är en ökänd tjuv. Roberts egen pappa menar att man inte ska ”tycka synd om sådana 

människor. De har sig själva att skylla.” ”Barnen också?” undrar Robert. ”Jag visste inte att 

de kunde välja sina föräldrar.” En annan gång, när pappan undrar om Robert ljuger, svarar 

Robert: ”Jag ljuger inte mer än nån annan i vår familj.” Barn gör inte som vuxna säger, utan 

som vuxna gör. 

 Pappan talar ständigt om hur viktigt det är med pengar, att arbeta hårt och är 

stolt över att ”mamma inte behöver jobba”, som Robert uttrycker det. Han poängterar ofta för 

Robert hur en god affärsman bör tänka, och hur viktigt det är att vara smart. ”Pappa gör 

ingenting gratis. Han är väl inte dum heller”, förklarar Robert för Wilma. Roberts hem är 

också det enda som har en sådan nymodighet som dator med modem. Att Robert skulle få 

använda den är dock uteslutet; när pappan kommer på barnen vid datorn låser han den helt 

sonika med nyckel. Att leka med andra (sämre ställda) barn ser inte Roberts pappa som 

uppbyggligt; istället uppmuntrar han sonens idrottande. Roberts liv präglas alltså av modern 

teknik (som han inte får använda), lönsamhet och frånvarande föräldrar. Pappan är ofta fysiskt 

frånvarande, och aldrig glad eller kärleksfull när han är hemma. Mamman är, p.g.a. missnöje 

med sin livssituation, oftast fysiskt närvarande men känslomässigt frånvarande. Robert blir 

därmed ett ensamt barn. I början har han svårt att dra jämnt med de andra barnen i byrån, men 

det är genom gemenskapen med dem som han slipper ut ur sin ensamhet. 
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Barn med rättigheter 
”Diskursen om Barnet som har rättigheter utvecklas och legitimeras genom samhällets 

regelsystem och politiska beslut vad gäller materiell välfärd och emotionell trygghet, under 

senare tid exempelvis FN:s Konvention om barnets rättigheter (1989).”, skriver Helander.188 

Barnen i detektivbyrån tampas inte direkt med lagstiftningen kring barns rättigheter, men 

serien genomsyras av ett budskap om barns rätt till barndom, till att vara just barn, till att få 

leka utan att leken nedvärderas till ”bara” lek, d.v.s. oviktig. Lek är barnets arbete, och genom 

den allvarliga leken detektivbyrå lyckas barnen också skipa rättvisa. Faktum är att hela idén 

med detektivbyrån är att skydda och hjälpa barn i knipa. ”Detektivbyrån är till för barn”, 

deklarerar Theo vid grundandet. ”Vi ska stå vid småglinens sida, värna om barnens rätt att 

vara sig själva.” Det är alltså ett uttalat syfte med detektivbyrån, och därmed som jag ser det 

med serien som helhet, att hävda barns rättigheter när de hamnar i kläm mellan vuxnas regler. 

 Siri är den yngsta medlemmen i detektivbyrån. Storebror Theo hade inte tänkt 

att hon skulle få vara med, men hon ser till att det blir så. När deras mamma är lite förvånad 

över att Theo vill leka med Siri, svarar Siri: ”Den moderna kvinnan väntar inte på att bli 

tillfrågad. Hon tar för sig.” När byrån ska rösta fram en chef, och ingen får rösta på sig själv, 

röstar alla på Siri för att de inte tror att någon annan ska göra det – den som är minst kan ju 

inte vara ledare. Men Siri är stor nog att genomskåda deras taktik och tackar ironiskt för 

förtroendet. Siri visar också vid flera tillfällen att hon kan bita ifrån mot de andra, främst 

killarna, som ständigt påminner om att hon egentligen är för liten. Hon är den enda som 

lyckas lösa de omöjliga deckargåtor Theo ansätter de andra med för att träna sig på att tänka 

utanför ramarna. När Theo menar att Siri borde vara halv medlem, eftersom hon är så liten, 

kontrar hon med att ”Vi kan ju inte ta hänsyn till ditt ben jämt, då skulle inte du kunna vara 

fullvärdig medlem i byrån.” Siri är alltså ett kompetent och kvicktänkt barn, som hävdar sina 

rättigheter både som barn och som flicka. 

 Detektivbyrån kämpar för barnens sak, eftersom de är medvetna dels om att 

barndomen måste skyddas, dels om att barndom betyder maktlöshet. Roberts medlemskap i 

detektivbyrån måste hemlighållas för pappan, eftersom denne tycker att Robert borde ägna sig 

åt någon mer framtidsbyggande sysselsättning. När barnen hamnar i knipa p.g.a. sina uppdrag, 

t.ex. när Theo blir tillfångatagen av hundtjuvar och blir borta över natten, täcker de upp för 

varandra genom att ljuga för föräldrarna. När föräldrarna oroligt undrar över detektivbyråns 

egentliga verksamhet, förklarar Siri och Theo att ”det [bara] är en lek.” Barnen vet att de 

metoder byrån använder för att lösa sina fall – nattliga eskapader, bilkörning, dataintrång, 
 

188 Ibid. s. 13. 
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spritkonsumtion – inte skulle accepteras av vuxenvärlden. Barndomen blir, liksom i Ebba och 

Didrik, en hemlighet som måste skyddas från föräldrarnas insyn. De vuxna som barnen 

vänder sig till är inte föräldrarna, utan i det här fallet den lätt alkoholiserade Valter, och Siris 

och Theos mormor som menar att ”Man ska alltid hjälpa till om någon har det svårt.” Varje 

avsnitt av Barnens detektivbyrå börjar med att Theos röst förkunnar: ”Alla som befinner sig i 

detta rum är härmed medlemmar av Barnens Detektivbyrå.” (Barn)tittaren inkluderas i den 

hemliga barndomen, där barnens värld tas på allvar.  

 Barndomen som maktlöshet är också tydlig för barnen i Barnens detektivbyrå. 

Siris och Theos föräldrar tänker, mot barnens vilja, flytta från området och kompisarna. ”Har 

barn rätt att byta föräldrar?” undrar Theo. ”Nej, men föräldrar har rätt att adoptera bort sina 

barn”, svarar Siri, och syskonen enas om att det är djupt orättvist. Tvillingarna, vars mamma 

hotar pappan med skilsmässa, är upprörda: ”Våra föräldrar tänker skiljas, och så vill de skilja 

på oss. […] Men det är de som vill skiljas, inte vi.” Barnens rätt att få vara med och bestämma 

om familjens framtid respekteras inte. På samma sätt är invandrarpojken Lakrits oroad när 

hans familj hotas av utvisning; hur blir det att vara barn i Turkiet, där hans pappa kommer att 

fängslas? Den mobbade pojken Malte blir automatiskt anklagad då en stöldhärva på skolan 

uppmärksammas. Anklagelsen grundar sig huvudsakligen på att Maltes pappa är en ökänd 

tjuv. Vaktmästaren, som sedan visar sig vara den egentligen tjuven, har starkt intresse av att 

kasta misstankarna på Malte. Roberts pappa menar också att Malte ”får skylla sig själv” – 

trots att Malte knappast kan hjälpa vilken sorts pappa han har. Att Malte redan är mobbad i 

skolan för sin pappas vanrykte och för sina annorlunda kläder, gör honom till ett tacksamt 

offer. Han är värnlös som barn – både inför andra barn och inför vuxenvärlden, som utnyttjar 

hans svaga position för att rentvå sig själv. Det är mot denna barndomens maktlöshet som 

detektivbyrån kämpar; barnets rätt till sitt liv är målet. 

Existentiella frågor i Barnens detektivbyrå 
Barnen kommer genom sina uppdrag i kontakt med en rad brännande frågor, som de inte 

sällan har svårt att bena ut. Valter finns till hands, liksom mormor. Ibland hamnar barnen i 

moraliska dilemman, t.ex. spelar Wilma en gång ut Theo och Robert mot varandra för att få 

ett uppdrag utfört, men drabbas sedan av dåligt samvete. ”Får man ta till vilka knep som helst 

för att få något gjort?” frågar hon sin pappa. Wilma och pappan kan prata om det mesta, och 

trots att Wilma uttrycker att det är jobbigt att han jämt kör taxi på kvällarna, så präglas deras 

relation av öppenhet, kärlek och värme. När pappan ska göra debut som rockmusiker och 

byrån samtidigt behandlar fallet med Roberts alkoholiserade mamma, oroar sig Wilma för att 
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det dricks för mycket i rockbranschen. Denna oro, liksom saknaden efter den döda mamman, 

är dock något som hon kan lufta med sin pappa, till skillnad från Robert som inte vågar ta upp 

frågan om orsaken till drickandet med sin mamma. Wilma berättar allt för sin pappa: ”Vi har 

väl inga hemligheter för varann”, säger hon. När hon upptäcker att pappan i smyg börjat träffa 

hennes fröken, blir hon djupt besviken. ”Vuxna ljuger”, konstaterar hon. Hennes tillit till 

vuxna är inte längre intakt. Hon ser dock till att pappan hjälper byrån på ett sätt som samtidigt 

får fröken att ge sig av. Ensamrätten till sin pappa är värd att kämpa för, trots att metoderna är 

fula. Wilma har redan förlorat en förälder; hon är inte beredd att dela med sig av den hon har 

kvar.  

 Kärleken, och dess svårigheter, är ett annat tema som spelar roll på flera sätt i 

serien. När Roberts mamma dricker blir hon ”först […] glad, sen blir hon ledsen”, säger han. 

Siri konstaterar: ”Alltså: din morsa är olycklig. Varför?” Robert vet inte. Mormor hävdar att 

när en kvinna är olycklig beror det alltid på mannen, eller bristen på en sådan. Hon pekar på 

sin ensamma undulat och säger: ”Fågeln har ingen man och därför sjunger hon inte.” Mycket 

riktigt är Roberts mamma olycklig, eftersom hon förstår vad det innebär när maken ”jobbar 

över”. När Theo och Robert lyckats avslöja pappans relation med sekreteraren, förstår Robert 

bättre den kärlekslösa stämning som råder hemma. När byrån konfronteras med 

tvillingföräldrarnas hotande skilsmässa, försöker Roberts mamma förklara varför folk skiljer 

sig. ”Det kommer inte att hända oss”, försäkrar Roberts pappa. ”Om jag skiljer mig från 

mamma så får hon halva egendomen, det vore väl korkat?” Han hävdar att det bara är idioter 

som skiljer sig, och så är det slutdiskuterat. I Siris och Theos familj blir föräldrarna däremot 

oense om orsaken till skilsmässor; mamman anlägger ett feministiskt perspektiv som pappan 

inte vill ställa upp på. Trots grälet är det uppenbart att det finns mer av både värme och vilja 

att kommunicera med barnen kring den svåra frågan i den här familjen än i Roberts familj. 

Wilma råkar själv ut för kärleken och den smärta det innebär när den tar slut. 

När barnen ska sätta dit spraygänget tycker Wilma att ”Vi kan ju snacka med dem. Alla har 

ett hjärta.” Mycket riktigt har också gängledaren ett hjärta – som slår för Wilma. Hon upptas 

som medlem i gänget, deltar i vandaliseringen av centrum och drar sig undan kompisarna i 

detektivbyrån. ”Du ska inte dra omkring med dem där, du är för stor för det”, menar 

gängledaren Tim. Hon beskyller sina forna kompisar för att vara småglin. Liksom för Ebba i 

Ebba och Didrik lockar möjligheten att vara vuxen, tuff och beundrad/fruktad. Men, liksom 

Ebba, får Wilma dåligt samvete och försöker få spraygänget att sluta med sin vandalisering. 

Det vill de inte – Tim tvingar henne att välja mellan honom och detektivbyrån, och Wilma 

väljer att återgå till ”den goda barndomen”. Detektivbyrån har dock valt att utesluta henne, 
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eftersom de inte litar på henne längre. Vänskapen är inte heller den okomplicerad, och det tar 

ett tag innan Wilma åter accepteras i byrån. Kärlekshistorien, och det faktum att kärleken inte 

var tillräckligt stark för att göra världen bättre, är en smärtsam erfarenhet. Detektivbyrån får 

också sin lokal förstörd och sönderslagen av gänget, precis som Mårten i Ebba och Didrik slår 

sönder Ebbas och Philips hus i skogen. Valter bekräftar att det svåra med kärlek är att den 

andra ofta vill att man ska bli någon annan, och göra som den andra parten vill. Att dela sina 

världar, och samtidigt behålla sin integritet, är den stora utmaningen med kärleken. Han är 

alltså inne på samma tankegångar som Kaj Husell i Ebba och Didrik, som försöker ge upp sin 

sång för att få tillbaka sin fru men i slutändan inte är beredd att anpassa sig ens för kärlekens 

skull. 

 Att alla har ett hjärta som det går att vädja till är alltså vad barnen i 

detektivbyrån hoppas på, men att verkligheten inte är så enkel blir både de och tittarna varse. 

Serien slutar öppet, med att detektivbyrån lovar: ”Nu är det bara krig som gäller. Kallt krig.” 

Slutsatser kring Barnens detektivbyrå 
Flera olika barndomsdiskurser kommer till uttryck i den här serien; barnen är som helhet 

kompetenta och handlingskraftiga, men samtidigt psykologiska varelser med komplexa och 

ibland motstridiga känslor. Serien har inte oväntat en hel del gemensamt med Ebba och 

Didrik – de båda serierna sändes med bara ett års mellanrum och kan kanske ses som exempel 

på vad som ansågs vara bra TV-kultur för barn i början av 1990-talet. Barndomen som 

hemlighet och som maktlöshet är genomgående i båda serierna, men i Barnens detektivbyrå är 

barnets rättigheter till sig själva, till sitt liv och till en barndom tydligare formulerad. Barnens 

detektivbyrå kan också delvis sägas tillhöra en annan genre, nämligen barndeckaren. Liksom 

barndetektiverna och barnhjältarna i 1940- och -50-talens barnkultur, lyckas Theo och de 

andra lösa svåra fall. Skillnaden är att fallen här alltid har en känslomässig och/eller 

existentiell dimension, och att detektivbyråns fokus är att hjälpa barn – inte att sätta fast bovar 

i allmänhet. (Barn)publiken inkluderas också i berättelsen genom att varje avsnitt börjar med 

en resumé där Theo talar om för tittaren vad som hänt i förra avsnittet, och därefter upprepar 

att alla som befinner sig i rummet är medlemmar i Barnens detektivbyrå.  

 Den postmoderna barndomen finns representerad, något som jag ser som väldigt 

symptomatiskt för tiden; det är efter 1980-talets starka ekonomi och snabba tekniska 

utveckling som datorer gör sitt intåg i barndomen, och det är också med den tiden man 

associerar s.k. yuppies – vilket Roberts pappa kan sägas vara ett exempel på. Den snabba 

tekniken och den växande ekonomin genererar allt fler pengafixerade och överarbetande 
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föräldrar, företrädesvis pappor. Att det är barnen som förlorar på detta är ett budskap som 

kommuniceras öppet i både Ebba och Didrik och Barnens detektivbyrå. Att det är 

direktörsbarnen med frånvarande föräldrar som både är ensamma och i viss mån ”onda”, 

påminner en del om en ålderdomlig diskurs om fattiga barn som änglar och rika barn som 

otacksamma och bortskämda. Denna diskurs speglas t.ex. i många av Topelius sagospel och 

barnpjäser från 1800-talets slut.189 Men i 1990-talets TV-dramatik för barn straffas inte de 

”onda” rika barnen, utan deras mindre smickrande drag förklaras som resultat av ensamhet 

och brist på kärlek och uppmärksamhet från föräldrarna. Barnet skildras som maktlöst och 

därmed fritt från ansvar för den ytliga och kärlekslösa livsstil föräldrarna håller sig med. 

Barnet blir ett offer för den postmoderna barndomen, och detta får psykologiska konsekvenser 

i form av ensamhet och bristande förmåga att fungera efter socialt vedertagna normer bland 

andra barn. 

 

Du måste förstå att jag älskar Fantomen 
Serien Du måste förstå att jag älskar Fantomen var ursprungligen en pjäs, som omarbetades 

till TV-serie med manus och i regi av Christina Nilsson. Den hade premiär på SVT kring jul 

1981. Ingegerd Rydin beskriver serien som ”en psykologisk skildring av barns 

vardagsverklighet koncentrerad kring hanteringen av känslomässiga relationer.”190 

Huvudperson är Toffe, som precis fyllt sju och går på dagis. Hans föräldrar är skilda, och 

pappan har flyttat till Göteborg, vilket gör att Toffe inte träffar honom särskilt ofta och saknar 

honom djupt. Samtidigt är Toffe arg och besviken på pappans frånvaro, och beter sig bråkigt 

och utagerande både hemma och på dagis. En stor del av seriens handling äger rum i 

badrummet; i badkaret leker och fantiserar Toffe ihop en värld där han, stark som Fantomen, 

kan bemästra det som gör honom illa. Sorger, besvikelser och personer som Toffe hyser agg 

mot blir alla offer för hans Fantomen-starka alter ego. Estetiska effekter i form av sång, starka 

färger och specialeffekter förekommer i hög grad. Toffes fantasier gestaltas som verkliga 

skeenden, men med ett formspråk som gör att tittaren förstår att det är just fantasier. Toffes 

och mammans relation gestaltas främst genom bråk och försoning i badrummet, och parallellt 

får tittaren en inblick i Toffes dagisvardag, där både gräl och samhörighet med kamraterna 

skildras. Dagisscenerna är väldigt realistiska och väjer inte för att skildra sådant som barn 

verkligen gör på dagis, t.ex. samlagslekar och slagsmål om leksaker.  

 
189 Ibid. s. 27-35. 
190 Rydin, 2000, s. 304. 
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 Du måste förstå att jag älskar Fantomen hade det uttalade syftet att ses av barn 

och föräldrar tillsammans.191 Detta, samt att den inte rekommenderas för barn under fem år, 

talas tydligt om i påannonsen inför varje avsnitt. Rydin skriver att serien väckte ovanligt 

många reaktioner från allmänheten. Många vuxna påstod att barnen varit rädda för en del 

scener, medan barnen själva var mer positiva och inte talade om någon rädsla. 

Barnredaktionen gjorde en receptionsstudie, som visade att barn i den tilltänkta målgruppen 

(5-6 år) inte blivit rädda och dessutom förstått skillnaden mellan de realistiska och de 

fantasipräglade scenerna bättre än man väntat sig. Däremot hade det faktum att föräldrarna 

var skilda, och att det var Toffes stora sorg och anledningen till hans bråkighet, gått de flesta 

barntittarna förbi. Totalt sett upplevde barnen ändå något positivt i att Toffe var bråkig och 

vågade utmana vuxenvärldens för barn ofta obegripliga regler och krav.192 När denna studie 

genomfördes, i början på 1980-talet, var skilsmässoskildringar kanske inte så vanliga i 

barnkulturen som idag – faktum är att skilsmässor överhuvudtaget inte var lika vanliga som 

nu. Att tittarna tolkat Toffes pappa som bortrest istället för permanent frånvarande är i det 

perspektivet inte så märkligt. 

Det psykologiskt reaktiva skilsmässobarnet 
I min PK-uppsats, som behandlade skilsmässoskildringar för barn, konstaterade jag att 

diskursen om barnet som känslomässigt och präglat av psykologiska reaktioner i 

skilsmässosituationen var förekommande när skilsmässa skildras för en barnpublik.193 Toffe 

är som karaktär ytterligare ett exempel på detta. Barnets trots och revolt mot en situation som 

gör det illa skildras närgånget och helt ur barnets perspektiv. I sin fantasi binder Toffe ihop 

föräldrarna så att de inte kan separera(s). Han iscensätter föräldrarnas gräl, med föräldrarnas 

ord, med hjälp av sina dockor och leksaker i badkaret. Han säger också till mamman att hon 

borde ha sagt ”kanske” istället för ”ja” i kyrkan, när hon och pappan gifte sig. Åter i sin 

fantasi ordnar han ett bröllop där föräldrarna lovar att ta honom själv i nöd och lust. Rädslan 

för att de inte ska vilja ha den de skapat tillsammans när de inte längre är gifta är stor. På sätt 

och vis får den också näring genom att pappan flyttat till en annan stad och inte anser sig ha 

tid eller råd att komma till Stockholm och träffa Toffe. Att det inte varit lätt för Toffe innan 

skilsmässan förstår man också, då han tänker tillbaka på hur de bråkat om honom. I fantasin 

gör sig minnet påmint genom att de drar i varsin arm på honom. Enda gången de är överens är 

 
191 Ibid. s. 304. 
192 Ibid. s. 305f. 
193 Larsson Maria Katerine, Skilsmässobarnet – Om några skilsmässoskildringar om och för barn, PK-uppsats, 
CBK, Stockholms universitet, ht. -06. 
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när han gör något dumt, så att de blir arga på honom istället. Här anser jag att nyckeln till 

Toffes beteende ligger; han har förstått att man får vuxnas uppmärksamhet bäst genom att se 

till att de blir arga. Bara då glömmer de sig själva och ser barnet. Men det är inte lätt att vara 

arg på sin mamma hela tiden, eller att ha en arg mamma. Ibland blir Toffe liten och snäll och 

söker närhet – han kan t.ex. be om en puss eller låta sig kramas. 

 Rädslan att förlora även mamman finns också. Toffe är rädd att hon ska hitta en 

annan kille, och skriker och bråkar när hon ska gå på bio. ”Om du pussar nån annan än pappa, 

då jävlar!”, skriker han. Han kräver att mamman ska lova detta, vilket hon vägrar. Istället för 

att prata med Toffe om hans rädsla, blir hon arg. Det är med hjälp av fantasin som han 

hanterar situationen – den låter honom lura tilltänkta kavaljerer att gå genom en dörr som 

leder till ett stup, så att han sedan själv kan äta mysmiddag med mamman. Rädslan för att bli 

övergiven är så stark att Toffe ibland upplever att det skulle vara lättare att inte ha några 

relationer alls. ”Ingen idé att tycka om, alla bara slutar”, sjunger han. En annan talande scen är 

när han knölar ihop alla han tycker om, symboliserade av olika dockor och leksaker, och 

håller dem hårt samman i en enda härva. Han sjunger att ”Nu kan ingen sticka”. 

 Toffes reaktiva beteende är inte begränsat till hemmet och mamman. På dagis är 

han ständigt inblandad i bråk och slagsmål, han skriker och svär och till och med slår en 

fröken. Men han har vänner också, som han både kan leka och prata om svåra frågor som krig 

och döden med. 

Vuxna som obegripliga och ouppmärksamma 
De vuxna i Du måste förstå att jag älskar Fantomen skildras så som Toffe ser dem, d.v.s. som 

tjatiga och för det mesta ganska arga. Att barndomen är maktlös även för Toffe är tydligt, då 

han fantiserar om den makt Fantomen besitter genom sin styrka. Dessutom hittar han ständigt 

på nya saker att bråka om för att få mammans eller dagispersonalens uppmärksamhet. Att 

Toffe inte mår alldeles bra förstår både mamman och dagispersonalen, men båda skyller på 

varandra. Mamman tror att Toffes problem beror på dagis, och på dagis suckar man bekymrat 

om hur Toffe egentligen har det hemma. När Toffe eldar upp ett tidningsklipp i handfatet 

skriker och skäller mamman, men har inte tid att prata ordentligt med honom – hon ska se ett 

vuxenprogram på TV och Toffe får inte titta med henne. Senare frågar hon visserligen Toffe 

om han förstår varför hon blev arg. ”Tycker du om mig i alla fall?”, frågar hon, och visar på 

så sätt att hon tycker om Toffe trots att de bråkar. Ljuden från TV:n skrämmer Toffe, och för 

att bemästra sin rädsla vill han vara med och titta. ”Det är bara för stora”, säger mamman. 

Toffe hanterar sin egen rädsla, och ser till att upprätthålla kontakten med mamman, genom att 

 59



Maria Katerine Larsson 810608-4042 
Magisteruppsats i barnkultur, vt. -08 
CBK, Stockholms universitet 

                                                

ropa till henne att blodet bara är ketchup och lingonsylt. Därefter avrättar han sina dockor på 

badkarskanten med vattenpistolen. Detta kan ses som ett exempel på det som Pernilla Stalfelt 

talar om, när hon skriver om hur barn närmar sig sådant som är skrämmande och förbjudet 

genom att prova roller eller rita bilder med våldsamt innehåll.194

 Överhuvudtaget förklarar de vuxna sällan för Toffe varför han inte får göra vissa 

saker, eller bete sig på det sätt han gör. Han avvisas utan dialog, och vuxenvärlden framstår 

för honom som både obegriplig och ignorant. Hans förtrogna, leksakshunden Dulen, 

parodierar mammans förmaningar och tjat. Ibland byter de roller, och Toffe tillrättavisar 

Dulen. Genom att karikera mamman, och genom att prova hennes roll, får Toffe distans till 

både sig själv och mamman. Dulen kan då dessutom fungera både som trygg omhändertagare 

och som underlägsen – båda de positionerna behöver Toffe i sitt liv. 

 Det finns dock en vuxen som bryter mönstret, och det dessutom i en fråga som 

kan vara kontroversiell både att tala om med barn i realiteten och att skildra i barnkulturen, 

nämligen krig. Toffe får inte ha sin leksakspistol på dagis. Han vill leka krig, han har ett 

behov av att hantera de intryck från vuxenvärlden som han bara får i korta glimtar, men det 

accepteras inte av de vuxna. Den manliga dagisanställda, Hasse, berättar för barnen om andra 

världskriget – han ser barnens behov av att få veta, att få prata om det de inte förstår. Toffe 

leker Hitler och målar mustasch; han bearbetar sina intryck genom att prova att vara den onda, 

med makt. Det uppstår gräl mellan dagispersonalen – fröken hävdar att barnen är för små, 

men Hasse menar att man inte kan avskärma barn från världen, utan att det istället är viktigt 

att tala om det som sker. Han hjälper barnen att göra svärd och leka krig mot den onda draken. 

Toffe fortsätter leken i sin fantasi och besegrar tillsammans med de andra barnen såväl Hitler 

som onda drakar och spöken. Serien visar alltså på olika sätt som vuxna handskas med barns 

frågor kring och reaktioner på de onda saker i vuxenvärlden som barnen inte förstår. 

Existentiella frågor i Du måste förstå att jag älskar Fantomen 
Ensamhet och rädsla för övergivenhet präglar Toffes person och hans reaktioner på 

omvärlden. När han får skulden för bråk på dagis, fantiserar han om att alla de andra barnen 

har änglavingar utom han. Tack vare Dulen, som i fantasin är levande och jättestor, blir han 

ändå populär, och orkar då vara snäll mot sina kamrater. ”Tyck om bara mig”, sjunger Toffe. 

Han har sett en pappa försvinna ur sitt liv, och oron för att han inte är tillräckligt älskad är 

stor.  

 
194 Stalfelt, s. 104-110. 
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Separationsångesten är dessutom kopplad till tankar på döden, vilket enligt 

Maare Tamm är adekvat, då separationsångesten är det lilla barnets ingång till rädslan för 

döden – ångesten handlar om rädslan att bli övergiven, att dö eller att andra dör eller 

försvinner ifrån en.195 Toffe leker döden hemma i badkaret och hänger en docka. På dagis 

pratar han med en kamrat om döda djur de sett på landet, de jämför sina upplevelser av mötet 

med döden och leker med ett gummiskelett. De räknar skelettets fingrar och revben och 

jämför med sig själva – det är ett sätt att få insikt om sin egen dödlighet, och därmed kanske 

bli lite mindre rädd för den. ”När dör du?”, frågar han mamman. Hon försäkrar att hon inte 

tänker dö än på länge. Men nästa morgon glömmer de Dulen hemma, och Toffe hävdar att 

hunden är rädd. När mamman lämnar honom på dagis vill han inte släppa henne, utan kräver 

att få följa med henne till jobbet. Han överför sin separationsångest på Dulen, men när 

mamman är på väg bort blir den för stark och han klamrar sig fast. Till all förtvivlan blir 

mamman dessutom sen från jobbet den dagen – det är ett svek för mycket för Toffe, som 

vägrar följa med hem. Om hon inte finns där när han behöver henne, varför ska han komma så 

fort hon vill, tycks han resonera. I badkaret säger han till Dulen att ”De stora säger att man 

ska bry sig om sina barn, så bryr de sig inte om sitt eget barn.”  

Kärleken är också något Toffe funderar över. Han är kär i en flicka på dagis, 

Nina, och hon ger honom en kärna att plantera. Han leker kärlek med dockorna i badkaret och 

låter dem pussa varandra. Men han tänker också på att kärlek kan ta slut – som mellan hans 

föräldrar. Det lilla barnets sexualitet skildras öppet i serien. Toffe fantiserar t.ex. om att han 

och Nina sitter i ett stort äggskal som flyter i ett skumbad, med bara underkläder på sig. ”Vill 

du se min pickadoll?”, frågar han, och tar upp sin leksakspistol ur kalsongerna. Denna replik 

använder barnen på dagis när de kommer överens om att de ”ska knulla” och visar sig utan 

byxor för varandra. En så öppen och realistisk skildring av barns nyfikenhet på kropp och 

sexualitet är extremt ovanlig i den svenska barnkulturen, om man får tro Malena Janson.196

Livets gång och fortskridande är också en existentiell fråga som triggar Toffes 

tankar och fantasi. Han tänker på sin livsbana hittills, och föreställer sig som vuxen och sedan 

som gammal man med flint. Han undrar om han också kommer att skilja sig och ”ha fru och 

barn i en annan stad.” 

Att Toffe är en tänkande pojke med många frågor och funderingar gestaltas 

tydligt i serien – liksom man förstår att han har svårt att formulera dem och kommunicera 

 
195 Tamm, s. 130. 
196 Janson, s. 146. 
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dem till vuxenvärlden. Istället bearbetar och undersöker han sina tankar och rädslor i fantasin, 

och använder leken som vapen mot en oförstående och upptagen vuxenvärld. 

Slutsatser kring Du måste förstå att jag älskar Fanotmen 
Toffe kan knappast sägas vara ett förkroppsligande av det goda barnet. Tvärtom är han full av 

motstridiga känslor gentemot omvärlden, vilket gör att han inte sällan beter sig på ett elakt 

sätt. Han svär, slår och skriker. Men, liksom i flera av de andra serierna, förklaras barnets 

otrevliga beteende med dess sorg och utsatthet. Toffe skildras som ett känslomässigt komplext 

och psykologiskt reaktivt barn. Hans maktlöshet och utsatthet gentemot vuxenvärlden blir 

extra tydlig, då de vuxna gestaltas som Toffe ser dem. Serien tar alltså, som jag ser det, aktivt 

ställning för barnets upplevelser av förvirring, rädsla och utanförskap, och rätten till att få 

detta gestaltat på barnets eget språk. 

 Inte heller Toffes barndom är en idyll, och kan knappast upplevas som sådan ens 

av den vuxne tittaren. Toffes tankar kring våld, död och ondska skildras, liksom ett annat tabu 

– förskolebarnets sexualitet, nyfikenhet på kroppen och medvetenhet om hur fortplantning går 

till. Serien sändes första gången 1981, och hade dessförinnan spelats som pjäs. Det innebär att 

den tidsmässigt ingår i samma kontext som filmen Elvis! Elvis! (1977), i vilken Malena 

Janson ser en mindre idyllisk barndom och en mer mångfacetterad, psykologiskt färgad 

barndomsdiskurs, som också innebär att barnen skildras som ”mer komplexa och dynamiska 

personer än de vuxna. Och barndomen är varken ett uppfostrans förstadium till vuxenlivet 

eller ett paradisiskt vakuum, utan en värdefull och känslig livsfas som präglas av utforskande 

och maktkamp […].”197 Detta stämmer väl överens med Du måste förstå att jag älskar 

Fantomen, som därför kan antas vara ett tidstypiskt exempel på en av de barndomsdiskurser 

som cirkulerade under det sena 1970- och tidiga 1980-talet. 

 

Rädda Joppe – död eller levande 
Rädda Joppe – död eller levande sändes på SVT 1985. Serien, som är skriven av Gunnel 

Linde och regisserad av Lasse Sarri, består av tio korta avsnitt om tio minuter vardera. Varje 

avsnitt behandlar ett fristående äventyr, som utgör variationer på temat att pojken Ola (ca. fem 

år) tappar bort sin leksaksmullvad Joppe och därför måste rädda honom. Genom avsnitten 

utvecklas också vänskap och så småningom kärlek mellan Olas mamma och grannen Olsson, 

som allt som oftast blir den som får undsätta Joppe. I sista avsnittet gifter sig mamman och 

 
197 Janson, s. 131. 
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Olsson. Serien är förmodligen riktad till något yngre barn, företrädesvis i förskoleåldern. Den 

är enkelt och tydligt berättad i vardagsmiljö, men med utblickar till institutioner och fenomen 

i det urbaniserade samhället, t.ex. sopstationen och lokaltrafikens hittegodsavdelning. Genom 

att Joppe fastnar i hissen, hamnar i postlådan, i soporna och byggs in i matbutikens skyltning 

får barntittaren lära sig något om hur dessa institutioner och fenomen fungerar. Varje avsnitt 

slutar lyckligt, men är ändå rikt på spänning och tvivel – ska det här vara gången då det är 

omöjligt att rädda Joppe? Avsnitten utspelar sig under den varma årstiden, men inte i ett 

idylliskt, förlorat ruralt Sverige, utan mitt i Stockholm. Estetiska effekter förekommer främst i 

form av spänningsförstärkare; musik som vittnar om att stämningen tätnar och inzoomningar 

av Joppe i akuta situationer. Ibland leder också Joppes försvinnande till tokroliga händelser, 

som när mamman tar upp jakten på en lekfull hund som tagit Joppe som apportleksak. 

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv på världen kommer till uttryck i Rädda Joppe på flera sätt. Vuxna i serien 

skildras, med undantag för mamman och Olsson, ofta som hysteriska, ologiska och 

osammanhängande. De pratar över huvudet på Ola och tycker att Joppe ”bara” är en leksak 

som inte borde vara oersättlig. ”Men Joppe är min kompis”, säger Ola, då hisskötaren ryckt ut 

akut för att han trott att en av Olas vänner, d.v.s. en människokompis, suttit fast i hissen. 

Hisskötaren muttrar något om gamla nallar, men Olsson säger att ”Gamla nallar kan vara det 

viktigaste som finns.” Senare visar det sig att Olsson själv har en ”Joppe”, en nalle som heter 

Muffelum och som troget sparats sedan barndomen. Mamman har ganska stort tålamod med 

Olas Joppe-lekar; liksom Alfons Åberg kräver att pappa ska krama Mållgan hejdå, kräver Ola 

att Joppe ska pussas god natt och få middag vid bordet. Men mamman menar ändå ibland att 

”Det gäller väl inte livet” när Joppe försvunnit. ”Joho, det gör det väl”, anser Olsson. 

 I ett avsnitt postar Ola Joppe i ett paket till sig själv, men skriver på barnets vis 

bara sitt förnamn på paketet. Olsson lyckas rädda Joppe direkt ur brevlådan. För varje avsnitt 

blir det dock svårare att rädda Joppe; Olsson tvingas en gång åka grävskopa ned i en 

sopstations jättelika schakt för att hitta påsen med Joppe, och en annan gång gräver en hund 

ned Joppe i ett sandberg. Mamman tror att det är omöjligt att hitta mullvaden där, och lovar 

att köpa en ny likadan. ”Det finns ingen likadan som Joppe”, gråter Ola – Joppe är inte 

utbytbar. Olsson, som hävdar att ”Det är alltid för tidigt att ge upp”, gräver hela natten och 

lyckas till slut med hjälp av en grävskopa lokalisera Joppe. 

 Liksom Toffe i Du måste förstå att jag älskar Fantomen överför sina rädslor på 

Dulen, kommunicerar Ola sina egna känslor genom att tillskriva Joppe dem. Han oroar sig för 
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att Joppe kan bli åksjuk, och hävdar att han själv kan vänta med att kissa – men inte Joppe… 

”Nu kan inte Joppe hålla sig längre”, säger han, och man tvingas stanna och ta kisspaus. Så 

länge Joppe är viktig och respekteras, vet Ola att han själv är viktig och respekterad som barn. 

 I sjunde avsnittet blir Joppes försvinnande farligt på allvar även för Ola. Ola 

leker i en förtöjd eka, medan Joppe får en egen båt i en liten låda. När Joppe driver ut till sjöss 

lossar Ola båten och ror efter. Som tur är upptäcker mamman och Olsson honom snart, och 

simmar ut och räddar både Joppe och Ola. Det är talande att varken mamman eller Olsson 

skäller på Ola, vilket många rädda föräldrar säkert skulle göra – istället friar Olsson till 

mamman. Först i avsnittet därpå blir mamman ordentligt arg på Ola för att han inte håller reda 

på Joppe. Den här gången är Ola utom fara, men Joppe återfinns med en tappad tass. Olsson 

lovar att sy fast den – alla sår kan lagas! I sista avsnittet blir Ola och hans kompis Sissi inlåsta 

på den mörka vinden när de leker kurragömma. Att Ola, med stöd av Sissi och Joppe, själv 

lyckas ta sig ur situationen och komma ut genom en bakdörr, tolkar jag som en gestaltning av 

växandet och mognandet hos Ola. Rädslan och separationsångesten är svårare när de gäller en 

själv än när de gäller Joppe. ”Tänk om han [Olsson] aldrig kommer tillbaka”, säger Sissi. 

Barnets rädsla för att bli bortglömt och övergivet uttrycks – men också dess kompetens att 

lösa situationen. Ola trotsar sin rädsla för mörkret för att först rädda Joppe ur vindsförrådet 

och sedan ta sig ut tillsammans med Sissi och den älskade mullvaden. 

Existentiella frågor i Rädda Joppe – död eller levande 
Den primära existentiella fråga som tas upp i serien är separationsångest. Ola uppvisar rädsla 

för att förlora Joppe, men också för att förlora mamman. Var pappan finns nämns inte, men en 

farmor pratas det om och hon skriver också brev till Ola. Man kan anta att Olas pappa är död, 

förmodligen sedan ganska länge. I början av serien har mamman en kavaljer som heter Eddie. 

Ola tycker illa om honom, eftersom han tycker att kalabaliken kring Joppe är larv. ”Tacka vet 

jag Olsson”, muttrar Ola. Eddie anser också att Ola gott kan vara ensam en stund medan han 

och mamman går på bio, men då reagerar mamman: ”Det kan du också vara”, säger hon. När 

Olsson dyker upp med Joppe, som räddats ur brevlådan, inser mamman att det är roligare att 

vara hemma, och bjuder in Olsson. Efter det hörs inte några andra kavaljerer av. 

 En frånvarande pappa kan också förstås som att Olas band till Joppe är ännu 

starkare än barns band till sina kramdjur i allmänhet; Joppe fungerar, liksom Dulen, både som 

en trygg kompis och som en som är mindre, svagare och räddare än Ola. Ola behöver Joppe 

som stöd och tröst, men också som någon att ta om hand och själv vara ”pappa” åt. 
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 Det lilla barnets första kärlek skildras också i de två sista avsnitten. På bussen 

möter Ola en jämnårig flicka, och när deras blickar möts växlar kameran mellan långa 

närbilder av barnens respektive ansikten, samtidigt som ljuv musik uppstår rent bokstavligt. 

Sissi råkar få med sig Joppe, som glöms på bussen, hem, och vill inte lämna tillbaka honom. 

”Men tänk om det är nåt annat barn som gråter efter honom”, säger hennes mamma. Den 

logiken biter inte på Sissi. Först när Ola uppenbarar sig i hennes hall och ber att få tillbaka 

Joppe, är hon beredd att offra sin nya dyrgrip – hon får ju Ola istället. I sista avsnittet kommer 

Sissi och leker med Ola, och det är genom att de har varandra (och Joppe) som Ola vågar 

agera för att ta sig ur mörkret på vinden på egen hand, utan att invänta hjälp från en vuxen. 

Slutsatser kring Rädda Joppe – död eller levande 
Dramatiken är lika stor, till och med ökande, för varje gång Joppe är glömd eller borttappad, 

och lättnaden lika total varje gång han räddas. Barnets perspektiv på världen och barnets 

rädslor bekräftas och rättfärdigas, framför allt genom figuren Olsson som alltid står på Olas 

sida och är beredd att kämpa till slutet för att undsätta Joppe. Temat separationsångest 

varieras och skildras på ett eget sätt i varje avsnitt. Ola är rädd för att skiljas från Joppe, 

liksom han är rädd för att skiljas från mamman (och Olsson). Mot slutet av serien blir Ola 

alltmer trygg i sig själv, och försöker själv rädda Joppe på djupt vatten. En sådan incident i ett 

barnprogram kan väcka stark rädsla och ångest hos en ung tittare, menar Margareta 

Rönnberg.198 Därför ser jag det som insiktsfullt i barns psykologi dels att både Ola och Joppe 

blir räddade snabbt, dels att de vuxna inte skäller och bråkar på Ola för hans dumdristighet. 

En känslomässigt instabil stämning och/eller alltför stor osäkerhet om huruvida Ola och Joppe 

ska klara sig, vore kanske för mycket för ett litet barn. 

 Barnets rätt till att få sina känslor och sitt beroende tagna på allvar manifesteras 

i serien. ”Du får inte bli ledsen, Ola, om vi inte får upp honom”, säger mamman en gång när 

Joppe försvunnit i ett grustag. ”Det får jag visst det, jag får bli hur ledsen jag vill”, protesterar 

Ola. Han kräver sin rätt till sin egen sorg och rädsla. Genom serien växer han också, och 

vågar i slutet rädda både sig själv, Joppe och den nyfunna kamraten Sissi från en mörk och 

otäck vind. Ett litet men viktigt utvecklingssteg gestaltas för barntittarna på ett för dem 

begripligt och igenkännbart sätt. 

 

 
198 Rönnberg, 1987, s. 30. 
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Avslutande diskussion 
Jag har undersökt och analyserat fem dramaserier som sänts för barnpublik på TV, med 

avsikten att se vilka diskurser som kommer till uttryck angående barn och barndom. Jag har 

också tittat på vilka existentiella frågor som tas upp i serierna, och hur dessa skildras som en 

del av barns verklighet. Mina slutsatser har varit att barn i dessa dramaserier skildras som 

komplexa, kompetenta och psykologiskt ”fullbordade” individer. Diskursen om barn som 

människor i vardande har jag inte kunnat direkt peka ut – tvärtom tycks dramaserierna spegla 

en syn på barn som människor, med samma frågor, problem och känslor som vuxna. Barnens 

rätt att få dessa frågor och känslor tagna på allvar kommuniceras som jag ser det tydligt i TV-

serierna. 

 Det är också uppenbart att flera barndomsdiskurser kommer till uttryck i 

serierna; barnen skildras som mångsidiga människor med både goda och mindre attraktiva 

personlighetsdrag, de är kompetenta och kapabla men ibland rädda och i behov av stöd och 

bekräftelse från vuxna. Barndomen är varken en idyll eller ett nattsvart mörker – den är, 

liksom vuxenlivet, fylld av både glädje och sorg, längtan och kärlek, hopp och besvikelser. 

Existentiella frågor som livet, döden, ensamhet, ångest och kärlek finns representerade i alla 

TV-serierna på ett eller annat sätt. Jag tolkar detta som ett uttryck för just bekräftandet av 

barnet som människa och av barndomen som en lika komplex och omväxlande tid i livet som 

tonåren eller vuxendomen. Barns rätt att få dessa frågor gestaltade med allvar och på barns 

eget språk bekräftas genom TV-seriernas tematik. 

 

Ingegerd Rydin menar att välgjorda dramaserier med spänningsmoment och komplexa 

barnskildringar är den genre som har störst möjlighet att stå sig i en ökad konkurrens om TV-

tittarna.199 Att sådana dramaproduktioner knappt finns i det svenska TV-utbudet idag, när 

konkurrensen från kommersiella kanaler ständigt ökar,200 ser jag som stöd för Bourdieus 

antagande att ökad konkurrens på TV-marknaden inte alls leder till ökad valfrihet och bredare 

utbud för tittarna, utan istället skapar likriktning och homogenisering.201 En förklaring till att 

sådana serier inte produceras i någon större omfattning för närvarande kan vara av ekonomisk 

art; dramaproduktioner är nämligen dyra. Men då just ”mellanåldern” tycks ha ganska få 

andra kulturformer som förenar höga konstnärliga mål med existentiella frågor, ser jag det 
 

199 Rydin, 2000, s. 304. 
200 Rydins bok sträcker sig fram till 1999, och där finns inga dramaserier av den här typen representerade efter 
1990-talets början. Wikipedia listar 144 barnprogram i svensk TV genom tiderna – endast ett av dessa är en 
dramaserie från originalmanus som tar upp existentiella frågor och är producerad efter år 2000: Barnen på Luna 
(2007), http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_barnprogram_p%C3%A5_TV. 
201 Bourdieu, 2000, s. 37ff. 
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som ytterst allvarligt att sådan TV-dramatik inte prioriteras. Public service-kanalerna är de 

enda kanalerna som har någon typ av målformulering och som förväntas tillgodose hela 

befolkningen med ett heterogent TV-utbud. Även om inte ens public service-kanalerna på 

senare år har presterat särskilt mycket barndramatik, så har de åtminstone en tydlig 

barnverksamhet. I en ökande kommersialisering av barnkulturen menar jag att public service 

bör bevaras och få stärkta resurser istället för att skäras ned. Att det ofta är svagare och 

underordnade grupper som drabbas vid nedskärningar och omorganisationer är ett känt 

faktum. Barn är en sådan underordnad grupp. Margareta Rönnberg skriver att public service-

TV ända från början uppfattats som, och uppfattat sig själv som, en förlängning av hemmets 

uppfostran och bildning. Kommersiella TV-kanaler har istället profilerat sig som 

marknadsstyrda och låtit efterfrågan styra utbudet. Rönnberg hävdar att det innebär att 

kommersiell TV har stått på barnens sida, medan public service har förmedlat ett 

föräldraperspektiv.202 I de dramaserier jag analyserat, som alla är producerade av SVT, kan 

jag inte se att så varit fallet. Tvärtom tar dessa serier barns perspektiv, känslor, frågor och 

kompetens på allvar. Rydin skriver också att barncentreringen tagit en ny form på just 1980- 

och -90-talen, då barn lyfts fram som självständiga aktörer.203 Detta syns både i de 

dramaserier som jag analyserat, och i t.ex. magasinprogram där barn själva får vara 

programledare. Rönnberg menar vidare att ”[s]å kallad kvalitetskultur, producerad av vuxna 

för barn, försöker […] leda barnen bort från deras nuvarande identitet och i stället träna dem 

för vuxenlivet.”204 I linje med detta anser Rönnberg dessutom att ”filmer med konstnärliga 

anspråk och ett barn i huvudrollen” inte är intressanta för barn, utan i själva verket vänder sig 

till en vuxen publik.205 Jag kan inte se att det skulle finnas någon motsättning mellan s.k. 

kvalitetskultur och ett genuint barntilltal. De serier jag har analyserat får alla anses vara 

estetiskt/konstnärligt välgjorda, med både vackert och realistiskt foto, namnkunniga 

manusförfattare och regissörer och erkänt duktiga skådespelare. Att barn gärna tar till sig det 

kommersiella TV-utbudet råder det inget tvivel om. Inte heller vill jag påstå att den 

barnkulturen är sämre. Jag tror bara att den fyller en annan funktion. Jag vill poängtera att jag 

inte menar att kommersiell kultur är ytlig förströelse och att s.k. kvalitetskultur i public 

service är viktig för att den är pedagogisk. Pedagogisk barnkultur har inom 

barnkulturforskningen fått något av en negativ stämpel, som om vuxna ständigt försöker 

indoktrinera barn med ”rätt” värderingar genom barnkulturen. Jag skulle vilja hävda att 
 

202 Rönnberg, 1997, s. 236. 
203 Rydin, 2000, s. 347. 
204 Rönnberg, 1997, s. 243. 
205 Ibid. s. 64. 

 67



Maria Katerine Larsson 810608-4042 
Magisteruppsats i barnkultur, vt. -08 
CBK, Stockholms universitet 

                                                

pedagogik kanske också kan rymma en dimension av att ta barns egna existentiella frågor på 

största allvar, och skildra dem med detta allvar. För det är ju sällan som t.ex. en teaterpjäs för 

vuxna bara är förströelse – ofta får den oss att tänka på nya sätt, den väcker känslor och får 

oss att reflektera kring oss själva och omvärlden. Då kallas det inte pedagogik, utan en 

känslomässig upplevelse triggad av en estetisk upplevelse. I min forskningsöversikt 

presenterade jag forskning som visar att barn vill ha och anser sig behöva sådana estetiska och 

kulturella upplevelser. Därmed inte sagt att det inte finns plats för mer nöjesinriktad kultur; 

men som det verkar idag är det barns behov av den känslostarka, existentiella kulturen som är 

hotat. I en essä skriver Suzanne Osten att barn gärna ser på såpoperor, därför att de är nyfikna 

på vuxenlivet och vuxenvärlden. Det vi måste fråga oss är hur vuxenlivet framstår i 

såpoperorna. Osten menar att den vuxenvärld som skildras i såpan består av otrohet, sprit, 

porr och bilåkande.206 De senaste tio åren har såpor alltmer ersatts av dokusåpor – där ungefär 

samma saker pågår, med den skillnaden att det inte är dramatiserat och därmed ”på låtsas”, 

utan supandet, otroheten och mobbingen är både verklig och dessutom det som ska locka 

tittare. Konflikterna förstärks och förvrängs i syfte att chocka och intressera publiken. Att 

hindra barn helt från att se den här sidan av vuxenvärlden är naturligtvis omöjligt, kanske inte 

ens önskvärt. Men jag menar att det måste finnas en annan kultur också, en som kan fungera 

som ett motspråk och som gestaltar barns egna världar på fullaste allvar. ”Behöver barn vuxna 

konstnärer för att gestalta och utveckla sin världssyn, sina lekar och bilder? Gör ett 

tankeexperiment att inte satsa på barnkulturen alls: stryk rubbet!”, uppmanar Osten.207 På 

samma sätt kan man göra tankeexperimentet att låta barnkulturen bestå enbart av 

kommersiellt producerad tecknad film och dokusåpor. Den bild som då framträder är inte helt 

behaglig – men den är tyvärr ganska nära dagens barnkulturella utbud på TV. När 

barnboksförfattaren Ulf Stark fick hederspriset Gullspira på årets Guldbaggegala, för särskilda 

insatser inom den filmatiserade barnkulturen, önskade han sig ett Sverige där lika många olika 

sorters film producerades för barn som för vuxna – bra, dåliga, roliga, sorgliga… På samma 

sätt önskar jag ett lika brett TV-utbud för barn som för vuxna. 

 TV (och särskilt public service) har nämligen, vilket jag framfört ovan, 

möjligheter att nå alla barn. Osten skriver att barn är omyndiga på alla sätt i det 

samhällsekonomiska system vi har. Det är föräldrar, skola och andra vuxna som påverkar 

vilken sorts kultur barn har möjlighet att ta del av.208 Andra saker som barn inte kan råda över 

 
206 Osten, 2000, s. 195. 
207 Ibid. s. 153. 
208 Ibid. s. 24. 
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är geografiska förhållanden och föräldrarnas kulturella bakgrund, vilket också påverkar barns 

kulturella handlingsutrymme. TV har, åtminstone i teorin, möjlighet att överbrygga dessa 

klyftor mellan vuxna och barn och mellan barn i olika situationer. Därför hävdar jag att det är 

extra viktigt att just TV tillhandahåller ett brett och heterogent utbud av barnkultur. 

 Det är vuxna som har makten att formulera diskurser om barn och barndom, det 

är vuxna som har makten att skapa förutsättningar för samhället och kulturen. Med den 

makten följer också ett ansvar att bekräfta barn som fullständiga och komplexa människor. Ett 

sätt att bekräfta detta är att skapa ett rikt och varierat barnkulturutbud med stor räckvidd, i de 

medier som barn idag använder sig av – nämligen bildmedierna. 
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