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ABSTRACT 

 

Studien undersöker i vilken omfattning barn medverkar och kommer till tals i nyhetsprogrammet 

Rapport i SVT.  Både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har använts och materialet som studerats 

är Rapports huvudsändning klockan 19:30 under tre veckor i februari 1993 respektive 2013. 

Syftet är att få syn på vilka förändringar som har skett under 20 år, kommer barnen till tals oftare än 

tidigare och vilka ämnen får de uttala sig om? Studien ramas in av teorier som sociala ansvarsteorin, 

medielogik, representation och de svenska spelreglerna för press radio och tv.   

Resultatet visar att barn får större utrymme i nyheterna 2013. Vanligast både 1993 och 2013 är att barn 

kommer till tals i nyheter som handlar om utbildning, i materialet från 2013 kan man se en ökning av 

barn som kommer till tals om brott/våld/katastrofer. Man kan också se en skillnad i hur barnen 

porträtteras, 1993 är det inte ovanligt att barn filmas i fågelperspektiv när de intervjuas, medan barnen i 

inslagen från 2013 filmas rakt framifrån.  

 

Nyckelord: Public service, Rapport, SVT, journalistik, barn, ungdomar, nyheter 
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1. INLEDNING 

 

På kvällen den 10:e februari, 2013, fick alla som tittade på Rapport på SVT
1
 följa den nioåriga pojken 

Josef  som efter att ha undkommit en granatattack väntar på att få träffa en läkare. Han har ett blödande 

sår i bakhuvudet och samtidigt som blodet droppar i håret och ner på Josefs jacka passar SVT:s 

utrikeskorrespondent Samir Abu Eid på att intervjua honom. Vad har hänt? Och vad såg han efter att 

granaten fallit? Josef  gör sitt bästa att hålla tillbaka tårarna och svarar på frågorna där han sitter på 

britsen, alldeles ensam med sitt blödande sår. 

 

Några dagar senare hyllar DN:s Johan Croneman inslaget. 

 

”Jag vet inte om det är Josef  eller Samir Abu Eid som får mig att vilja gråta, bägge två tror jag. Samir 

Abu Eid nickar, han står så nära Josef  och han kommer så nära oss, och vi ser hur berättelsen tar, också 

på den härdade, hårdhudade, tuffe korrespondenten. Han tar in det Josef  säger, men det är något som 

tar emot, det ser nästan ut som om han fått nog.”
2
 

 

Croneman skriver att så starka reportage med barn i fokus behövs eftersom det får oss i västvärlden att 

vakna, och inse hur illa det är ställt. Han exemplifierar ytterligare med bilden den nakna, springande, 

vietnamesiska flickan som blev en symbol för grymheterna under Vietnamkriget. 

 

Inslaget fick även mig att vakna till, men kanske inte till att inse hur vardagen ser ut när man lever i ett 

krigsdrabbat land, utan snarare att reflektera över hur man använde sig av pojken Josef  i inslaget för att 

skapa sympatier hos tittarna. Får man och borde man använda barn på det här sättet i nyhetsinslag?  

Det är naturligtvis viktigt att barn ges utrymme i det offentliga rummet, men de är också en känslig 

grupp som i vissa situationer kan behöva skyddas. Hur man hanterar barn i olika situationer och hur de 

porträtteras i olika sammanhang är angeläget. 

 

Samtidigt som det är intressant att se vilken plats barn får ta i nyhetsrapporteringen kan man också 

                                                 
1
http://www.svt.se/nyheter/varlden/josef-nio-ar-jag-sprang-nar-granaten-foll  (130420) 

 
2
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-det-faller-en-latt-sno-over-sverige-dar-josef-bor-regnar-det-

gran (130420) 

 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/josef-nio-ar-jag-sprang-nar-granaten-foll
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-det-faller-en-latt-sno-over-sverige-dar-josef-bor-regnar-det-gran
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-det-faller-en-latt-sno-over-sverige-dar-josef-bor-regnar-det-gran
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hävda att barn och ungdomar under den senaste tiden har fått en ny arena att synas och komma till tals 

på i och med internets framväxt. På internet finns möjligheten att göra sin röst hörd, att synas i bild 

eller att få ta del i samhällsdebatten. Barn i Sverige använder internet mycket ofta jämfört med barn i de 

flesta andra länder, i genomsnitt två timmar om dagen, visar undersökningen EU Kids Online som 

studerat 9-16-åringars internetvanor3. Några av de mest framgångsrika bloggarna i Sverige har drivits av 

kvinnor under 18 år, som till exempel bloggerskan Kissie (som nu visserligen har varit myndig i några år) 

och Desiree ”Dessie” Nilsson, numera fyllda 18 år, men som har bloggat för en stor publik allt sedan 

hon startade bloggen 2008. I den kontexten kan man kanske tro att barn och ungdomar borde få ett allt 

större utrymme i offentligheten, men är det så? Kan man se att barn och ungdomars medverkan i 

traditionella medier ökar? 

 

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är under 18 år och alltså barn i juridisk mening, det innebär 

att ungefär två miljoner människor4. Det är viktigt att en så stor grupp människor finns representerade i 

det dagliga nyhetsflödet. I vilka sammanhang syns barn och ungdomar i nyhetsprogrammet Rapport 

och när får de komma till tals? 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 SVT och Rapport 

Den fjärde september 1956 började Sveriges Television sina sändningar och fick en stor 

genomslagskraft i samhället, vad man hade sett på tv dagen innan blev ett stort samtalsämne på de 

flesta arbetsplatser5. Programutbudet varierade och även om nyheterna inte var det som tog störst plats 

i tablån så har Sveriges television alltid sänt någon form av nyheter. Idag heter de dagliga 

nyhetsprogrammen i SVT Rapport och Aktuellt. Rapport är det nyhetsprogram i Sverige som når flest 

tittare. Ungefär 1,2 miljoner människor ser huvudsändningen klockan 19:30 på SVT1 och faktum är att 

programmet nästan genomgående har haft den största publiken sedan starten den 5:e december 19696. 

Då delade nämligen Sveriges television upp sändningarna i två kanaler. Rapport i TV2 skulle stå för 

fördjupning, kommentar och analys av viktiga skeenden i tiden7. Den förste Rapportchefen Oloph 

Hansson skulle också komma att förnya urvalet av nyheter och hävdade att viktigheten skulle vara det 

viktigaste kriteriet i nyhetsvärderingen. I policyn som han utformade kunde man läsa:  

                                                 
3
 von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle och Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen 

av den europeiska undersökningen EU Kids online. Göteborg. Nordicom. s. 29 
4
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____151499.aspx (130424) 

5
 http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/mer-tv-historia (130423) 

6
 http://www.svt.se/nyhetsprogrammet-rapport/rapport-sveriges-storsta-nyhetsprogram  (13020) 

7
Djerf-Pierre, Monika och Weibull, Lennart (2001) Spegla, granska; tolka: Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV 

under 1900-talet. Stockholm. Prisma. s. 218 
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”…där min kanal har valt att sätta viktigheten som primärt kriterium. Med viktighet menar vi händelser och företeelser 

som påverkar många människor i dag och i morgon. Mord är med denna definition inte viktiga, inte heller kungliga 

bröllop och inte heller de mera rutinartade besöken av stads och utrikesministrar i främmande länder”. 8 

 

Hansson ville helt enkelt inte att det sensationella skulle styra vilka nyheter som presenterades i Rapport 

och det ledde till att ungefär 80 procent av rapporteringen kom att handla om samhällsfrågor, både 

inrikes och utrikes9. 

 

Nyckeln till Rapports framgångar ligger till viss del i sändningstiden. 1982 ansåg nämligen systerkanalen 

Kanal1 att Rapports sändningstid skapade obalans mellan kanalerna hela kvällen, och därmed flyttades 

Rapport till klockan 19:00 under ett halvår. Det gjorde att programmet tappade tittare och man 

tvingades till slut byta tillbaka till klockan 19:3010. Kanal 1 och TV2 har också sedan starten av sina 

nyhetsprogram aktivt jobbat med att se till att inga underhållningsprogram sänds i systerkanalen under 

nyhetstiderna, allt för att slippa intern konkurrens och inte locka bort tittarna från nyhetssändningarna. 

Hösten 1991 fick man dock finna sig i att extern konkurrens skapade ett nytt medielandskap i Sverige, 

då TV4 fick tillstånd till marksända tv11. TV4:as Nyheterna tog upp kampen om tittarna, både genom 

att lägga sina sändningar precis före SVT:s och senare även genom att låta Nyheterna sändas samtidigt 

som Rapport. Även om Nyheterna fångade många yngre tittare var bibehöll Rapport sin popularitet 

med störst publik. 1995 slogs Kanal 1 och TV2 ihop till ett enda bolag, SVT och kanalerna bytte namn 

till SVT1 och SVT212. 

 

Idag sänds Rapports huvudsändning i SVT1 och på deras webbplats kan man läsa att tillsammans med 

programmets text-tv-sida är Rapport Sveriges största nyhetsmedium med över 2 miljoner användare 

varje dag, och då har man inte räknat med hur många som går in på Rapports webbplats eller 

tillgodogör sig materialet via mobilen. Utöver huvudsändningen sänds programmet flera gånger per dag, 

både i SVT1 och SVT2. 

 

2.2 Public service 

Vi har tre bolag i Sverige som står för landets public service-utbud, Sveriges television, Sveriges radio 

och Utbildningsradion. Med public service menar man att de är oberoende och står i allmänhetens 

tjänst, och alltså att inte behöver ta hänsyn till några politiska eller kommersiella intressen när de 

                                                 
8
Djerf/Weibull s. 234 

9
 Ibid 

10
Djerf/Weibull s. 287 

11
Djerf/Weibull s. 322 

12
http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-historia-i-artal (130423) 
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producerar material utan bara behöver tänka på de som tittar och lyssnar13. För att finansiera public 

service i Sverige har vi radio- och TV-avgiften som uppgår till 2 076 kronor per år, och som ska betalas 

av alla hushåll som har tv. Sedan TV- och radiosändningar också blev tillgängliga på webben ses även 

datorer och surfplattor med uppkoppling som TV-mottagare och därför kan man vara förpliktad att 

betala radio- och TV-avgift även om man inte äger någon tv14. 

 

Det finns flera lagar som reglerar vad public service-företagen ska göra och hur. För det första finns 

radio och TV-lagen som styr över alla tv och radiosändningar och sätter upp ramarna för dessa, de 

gäller inte bara public service, utan för all radio och tv i Sverige15. Detsamma gäller 

yttrandefrihetsgrundlagen, den förbjuder bland annat förhandsgranskning och censur, och fastställer att 

alla radio- och tv-program ska ha en ansvarig utgivare16. Det som ytterst reglerar public service-

företagens uppdrag är sändningstillståndet och det anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter 

beslut i riksdagen.  I SVT:s sändningstillstånd kan man bland annat läsa att företaget ska utöva 

sändningsrätten "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och 

informationsfrihet ska råda". I anslagsvillkoret regleras organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet 

som syftar till att utveckla och stödja TV-verksamheten, exempelvis webben17. 

 

Det är alltså regeringen som beslutar om sändningstillståndet, men det är ledningen i bolagen som 

bestämmer vad som ska sändas. I sändningstillståndet står det bland annat att företagen ska ta hänsyn 

till språkliga och etniska intressen och att SVT och UR ska texta sina tv-program18. I 

sändningstillståndet för tiden 2010-2013 står det så här om nyhetsverksamheten på SVT: 

 

”Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och 

kommentarer kommer till uttryck i olika program. 

 

SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och 

skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara 

orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut 

som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra 

                                                 
13

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/det-har-ar-public-service (130424) 
14

http://www.radiotjanst.se/Avgiften/Lagar-och-regler/Avgiftsplikt-for-t-ex-datorer-och-surfplattor/  (130424) 
15

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/vad-styr-public-service (130424) 
16

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-

1991-1469/ (130424) 
17

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/vad-styr-public-service (130424) 
18

http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/ (130424) 
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maktsfärer.  

 

Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser 

speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. SVT ska sända 

regionala nyhetsprogram.”19 

 
Alla Sveriges public service-bolag har i uppgift att skildra hela samhället och spegla landets hela 

befolkning.  

 

2.3 Barnkonventionen 

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20:e november 1989. 

Sverige var ett av de första länderna i världen som ratificerade konventionen, redan 1990 togs beslutet i 

riksdagen och sedan dess har nästan alla världens länder anslutit sig. Barnkonventionen är ingen lag, 

utan snarare internationella riktlinjer för vilka rättigheter barn bör garanteras. I början av 1996 tillsatte 

regeringen en barnkommitté som skulle se över att den svenska lagstiftningen stämde överens med 

Barnkonventionen. Utredningen hade också i uppgift att titta närmare på begreppet ”barnets bästa” 

som förekommer i Barnkonventionen. Några år efter att konventionen antagits, 1993, bildades också 

myndigheten Barnombudsmannen som har i uppgift att företräda barn och ungas rättigheter i samhället, 

såväl som att driva på genomförandet av konventionen20. 

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 41 beskriver vilka rättigheter barn ska ha, resterande sätter 

upp riktlinjer för hur man ska arbeta med konventionen. I konventionen fastslås bland annat att barn 

inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, 

men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. Det finns framför allt några punkter som jag 

tycker är särskilt intressanta i sammanhanget.  

 

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt 

ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

13-15. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. 

16. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 

36. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande21. 

                                                 
19

http://www.svt.se/omsvt/fakta/publicservice/article122887.svt/BINARY/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd+fr%C3

%A5n+2010 (130424) 
20

Hodgkin, Rachel, Newell, Peter och Juhlén, Karin (2008). Handbok om barnkonventionen. Malmö. United Nations 

Children’s Fund – FN:s barnfond.12-15. 

21
ibid 
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Medierna spelar en viktig roll, framför allt när det gäller punkt 12, och FN:s barnrättskommitté 

rekommenderar därför att man ska arbeta aktivt för att göra barn mer delaktiga. 

 

”Kommittén erkänner att medierna spelar en viktig roll när det gäller att främja medvetenheten om barnets rätt 

att uttrycka sina åsikter. Därför uppmanas olika medier, såsom radio och tv, att tillföra ytterligare resurser för 

att öka barnens delaktighet i utvecklingen av program och låta dem utveckla och leda medieinitiativ om deras 

rättigheter.” 

FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän 

diskussion, rekommendationer, punkt 36. 

 

Kommittén har även kommenterat vikten av att massmedier respekterar barns privatliv, och betonar 

hur viktigt det är att barn framställs på ett korrekt sätt i massmedier. 

 

”Medierna ger i sin rapportering en ‟bild‟ av barnet; de återspeglar och påverkar uppfattningar om vilka barn är 

och hur de uppträder. Denna bild kan skapa och förmedla respekt för unga människor, men den kan också 

sprida fördomar och stereotyper som kan påverka den allmänna uppfattningen och politiker negativt. Nyanserad 

och välinformerad rapportering främjar barnets rättigheter”. 

FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari 1966.22 

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här uppsatsen är att få syn på hur barn medverkar på nyhetsplats och få en indikation 

på i vilken utsträckning de kommer till tals i tv-nyheter. Har barnens plats i nyheterna förändrats över 

tid och vad kan det i så fall bero på? Jag vill också synliggöra problematiken med att intervjua barn, där 

det är viktigt att de får komma till tals, men minst lika viktigt att de inte exploateras. Genom att jämföra 

dagens nyhetssändningar av Rapport med tidigare vill jag undersöka om, och i så fall hur, barns 

medverkan i programmet har förändrats. Om en förändring skett är det viktigt att uppmärksamma den 

och fundera vidare på hur vi ska hantera barn på nyhetsplats i framtiden. Kanske är barnens medverkan 

oförändrad och i så fall är det viktigt att reflektera över viken plats barn ska få ta i det offentliga 

rummet.  Min huvudfråga kan sammanfattas: 
Har barn och ungdomars medverkan i Rapport förändrats under tiden 1993 till 2013? 

– Om svaret blir ja, på vilket sätt? 

– I vilka sammanhang förekommer barn i Rapport nu och då? 

                                                 
22

Hodgkin et al s. 160 
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– Hur framställs de nu och då? 

 

4. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

4. 1 Sociala ansvarsteorin 

På 40-talet togs de första stegen mot att definiera kopplingen mellan samhällssystem och medieteori23. I 

boken Four theories of  the press, som utkom 1956, formulerade de tre amerikanska medieforskarna Siebert, 

Peterson och Schramm, fyra teorier som fångade upp medieutvecklingen i olika delar av världen24. De 

fyra teorierna eller ideologierna är: den auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin, den sociala 

ansvarsidologin och den marxistiska medieideologin25.Även om teorierna är utformade med press som 

utgångspunkt kan de appliceras även på andra former av media.  

 

Grundtanken i den sociala ansvarsteorin är att frihet medför ansvar. Huvuddragen är att nyhetsmedier 

ska vara sanningsenliga, noggranna objektiva och relevanta26. I McQuails mass communication theory 

beskrivs det som att:”The press should give a representative picture of  constituent groups in society”. Pressen ska 

alltså kunna ge en representativ bild av samhällets alla grupper, risken är annars att media bara ger röst 

till en priviligierad och mäktig minoritet27. Medierna skulle vara självreglerande och själva bära det 

sociala ansvaret, men Siebert el. al öppnade också för möjligheten att landets ledning aktivt skulle 

främja demokratin i pressen:  

 

”Social responsibility theory holds that government must not merely allow freedom; it must actively promote it… 

When necessary, therefore, the government should act to protect the freedom of  its citizens.“28 

 

Den sociala ansvarsteorin handlar givetvis inte bara om vilka som får komma till tals, utan även om 

valet av nyheter. Massmedierna inte bör utnyttja sin frihet till att bara skriva om saker som är 

kommersiellt gångbara, utan även lyfta ämnen som är viktiga för samhällsdebatten. I Sverige är den 

sociala ansvarsteorin tydligt manifesterad i public service-uppdraget. 

 

4. 2 Representation/Föreställning 

I boken Representation - cultural representations and signifying practices redogör Stuart Hall för tankarna kring 

hur media och människor konstruerar händelser. Representation betyder föreställning eller 

                                                 
23

 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela (2011). Massmedier. Stockholm. Ekerlids förlag. s. 24 
24

 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, (2012). Medierna och demokratin. Lund. Studentlitteratur., s. 73-75 
25

 Hadenius/Weibull s. 24-25. 
26

 McQuail, Denis (2005). Mass communication theory. London. Sage Publications.s. 171 
27

 McQuail s. 170 
28

 McQuail  s.170-171 



11 

 

framställning på svenska och det handlar inte bara om att Hall vill ifrågasätta om media återger 

händelser på ett sanningsenligt sätt och speglar verkligheten, utan även att den som förmedlar något har 

en uppfattning om hur saker och till ligger till som på så sätt förs vidare till mottagaren. Och dessutom 

också att mottagaren också tolkar budskapet utifrån sin egen referensram. Det finns inga garantier för 

att bilden av något tolkas på det sätt som avsändaren tänkt sig, och det gör förhållandet mellan 

massmedier och publiken förhållandevis komplext. Det handlar om kultur, om produktionen och 

utbytet av sammanhang mellan människor i en grupp eller ett samhälle29. Två personer som tillhör 

samma kultur tolkar i grova drag sin omvärld på samma sätt och uttrycker sig på ett sätt som förstås av 

andra med samma kultur30. Vi har inom kulturen eller gruppen ett gemensamt språkbruk och 

gemensamma symboler eller tecken som vi inom kulturen har lärt oss att tolka.  

 

“Representation is the production of  the meaning of  the concepts in our minds through language. It is the link 

between concepts and language which enables us to refer to either the „real‟ world of  objects, people or events, or 

indeed to imaginary worlds of  fictional objects, people and events.”31 

 

Till teorin om representation hör också tankar om stereotypisering. Hall använder sig av, professorn i 

filmvetenskap, Richard Dyers teorier för att förklara sambandet. Dyer hävdar att det skulle bli svårt, 

näst intill omöjligt att förstå världen utan att använda sig av stereotyper32. För att förstå vår omvärld 

sorterar vi in händelser, saker eller personer i olika fack och klassificerar dem beroende på tidigare 

referenser. Vi tror oss veta saker om andra människor genom att till exempel klassificera dem utifrån 

ålder, kön, klass och så vidare. Stereotypisering är ett sätt för oss att avgöra vad som är normalt, 

accepterat eller avvikande och att sätta gränserna mellan vi och de andra. Genom representation har 

man makten att klassificera ”de andra”. 

 

”…stereotyping tends to occur where there are gross inequalities of  power. Power is usually directed against the 

subordinate or excluded group.”33 

 

Det är ett synsätt som inte bara är applicerbart på till exempel hur vi i västvärlden ser på fattiga 

människor i andra delar av världen eller hur patriarkala samhällen framställer kvinnor och män, det går 

också att översätta till hur vuxna med makt porträtterar och stereotypiserar barn.  

 

 

                                                 
29

Hall, Stuart (1997) Representation, cultural representations and signifying practices. London. Sage Publications s.. 2 
30

 ibid 
31

 Hall s. 17 
32

 Hall, s. 257 
33

 Hall s. 258 
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4.3 Medielogik 

För att kunna förklara varför barn porträtteras på ett visst sätt i medierna nyttjar jag också teorin om 

medielogik. Enligt den använder sig medierna av flera olika berättartekniker för att fånga människors 

uppmärksamhet, som till exempel tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, 

personifiering och stereotypisering34. Det handlar om att på en begränsad tid förmedla händelser eller 

budskap i ett visst format så att de fångar publiken så effektivt som möjligt. Som läsare eller tittare är 

det lättare att ta till sig något som man kan ”ta på” snarare än något abstrakt. Till exempel så blir man 

som publik mer intresserad av en åsikt eller ett problem om man får ett ansikte till det och just 

personifiering är vanlig i nyhetsrapportering. Enligt en undersökning präglas ungefär 45 procent av 

innehållet i Rapport av personifiering35. Det finns inga heltäckande undersökningar när det gäller i 

vilken utsträckning medier använder sig av medielogikens berättartekniker, men Jesper Strömbäck, 

professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, skriver att det mesta talar för att 

teorin stämmer36.  

 

 

4.4 De svenska spelreglerna för press, radio och tv 

Sveriges journalistkår har etiska regler att förhålla sig till och dessa har officiellt antagits av 

Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. Reglerna har 

egentligen ingen formell tillämpning utan är mer att ansvarsfullt förhållningssätt som journalister 

förväntas följa37. I spelreglerna finns inga speciella instruktioner för hur man som journalist ska förhålla 

sig till just barn som källor, men där står bland annat att man ska:  

 

Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för 

publicering eller enbart för information38. 

 

Det råder ingen tvekan om att barn och ungdomar, i de allra flesta fall måste ses som ovana 

intervjuobjekt, och därför bör hanteras med extra hänsyn. 

 

Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med 

hänsyn tagen till offren och deras anhöriga39. 

 

 

                                                 
34

 Strömbäck, Jesper, (2009) Makt, medier och samhälle. Stockholm. SNS Förlag. s. 177.  
35

 Strömbäck s. 178 
36

 Strömbäck s. 180 
37

 Pressens Samarbetsnämnd (2010) Spelregler för press, tv och radio. Stockholm. Pressens Samarbetsnämnd. 
38

 Ibid 
39

 Ibid 
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4.5 Tidigare forskning 

I studien Var kommer barnen in? Barn i politik, vetenskap och dagspress har Ingrid Söderlind och Kristina 

Engwall undersökt barnens plats på de tre olika arenorna från år 1950 till 200040. Hela undersökningen 

utgår ifrån införandet av Barnkonventionen och beskriver 1990-talet som en viktig period när det gäller 

barns samhällsstatus i Sverige. Studien har granskat både avhandlingar och utredningar som rör barn, 

tillsammans med artiklar i dagspressen. Dagspress i det här fallet innefattar endast tidningen Dagens 

Nyheter där man gjort nedslag i tidningen vart tionde år från 1950 till 2000 och analyserat delar av 

innehållet från två veckor. Man har valt att analysera de artiklar där barn finns representerade och 

utefter det har de kunnat dra slutsatser om hur barn framställs i dagspress. Sammanlagt analyserades 

tidningen 168 dagar under 50 år. Studiens resultat visar att skolfrågor är det ämne där flest barn 

figurerar, det är också mest där de får komma till tals41. Annars är slutsatsen att barn sällan får stå 

ensamma och uttala sig utan vuxnas medverkan. Författarna har hittat formuleringar där de kan anta att 

reportern kanske har frågat barn, men det resulterar sällan i något pratminus utan snarare formuleringar 

som ”Barnen är inte särskilt ledsna över att de inte kommer i tid till skolan42.” 

 

”När journalister väljer att ta med barn och ungdomars synpunkter innebär det att de får en plats i det 

offentliga samtalet. Samtidigt säger de områden där barn och ungdomar får uttala sig något om deras position i 

detta samtal”43. 

 

Studien visar även att barn förekommer mest i nyheter som rör olyckor, brott och våld. Yngre barn 

förekommer oftast i samband med rapportering om olyckor och när tidningarna inte har lika hög grad 

av olycksrapportering försvinner nästan de yngre barnen från nyhetsplats44. När det gäller brott kunde 

författarna se en förskjutning i åldersrelationen mellan offer och förövare över tid. Rapporteringen om 

brott och våld av unga förövare mot jämnåriga, ökar under 2000, av det dras slutsatsen att unga som 

förövare har ett starkt nyhetsvärde. 

 

År 2000 är enligt undersökningen det år då Dagens Nyheter innehåller flest barnrelaterade nyheter45. Är 

det en trend som går att se i övriga medias rapportering också? Även om studien riktar in sig på 

dagspress är resultatet relevant för min undersökning, det handlar fortfarande om nyheter, om än i olika 

medieformer. 

                                                 
40

Söderlind, Ingrid och Engwall, Kristina, (2005). Var kommer barnen in? Barn i politik, vetenskap och dagspress. 

Stockholm. Institutet för framtidsstudier. 

41
Söderlind/Engwall s. 103 

42
Söderlind/Engwall s. 109 

43
ibid 

44
Söderlind/Engwall s.. 133 

45
Söderlind/Engwall s. 103 
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Det finns tidigare forskning om pressetik där man närmar sig ämnet från många olika håll, men studier 

som hanterar barn på nyhetsplats är få. Det finns en medieanalys om barns synlighet i svensk media: 

Får barnen komma till tals? som mestadels fokuserar på i vilka sammanhang barn inbjuds till att 

kommentera saker på nyhetsplats. Undersökningen är utförd av Retriever Sverige på uppdrag av Unicef  

Sverige, BRIS och Rädda Barnen inför Almedalsveckan 2012. De 131 artiklar som studerats visar bland 

annat att när barn omnämns på nyhetsplats gör de det i 72 procent av fallen som offer. I 60 procent av 

de tillfällen där de får uttala sig är de offer. Tendensen i artiklarna som studerats är också övervägande 

negativ. Dock består urvalet av tidningar, både tryckta och webbaserade. 

 

I ett nyhetsbrev från The international clearinghouse on children, youth and media från NORDICOM 

vid Göteborgs universitet kan man läsa om en studie av Petra Dahlgren från 2001, där hon analyserat 

innehållet i Sveriges största tidningar, radiokanaler och tv-kanaler under en vecka för att se hur och när 

barn (alla under 18 år) kommer till tals46. Resultatet visar att när svenska medier innehåller nyheter om 

barn, är det oftast i samband med kriminalitet, olyckor och våld. Endast i en femtedel av allt undersökt 

material får barn komma till tals i ämnen som rör dem. När de intervjuas hanteras de ofta som en 

grupp där en får prata för alla barn, det är också vanligt att vuxna pratar för barnen. Båda dessa studier 

indikerar alltså att barn sällan får komma till tals och när de väl får det är det oftast i en negativ kontext. 

 

Det finns också studier som endast fokuserat på hur barn förekommer och framställs i tv, en 

genomfördes 1982 och följdes upp 1995. Under en vecka respektive år, gjordes nedslag i utbudet och 

och alla barn som sågs, hördes eller refererades till räknades. Man tittade på allt slags TV-innehåll, alltså 

inte bara nyheter, och barn i den här studien innefattar bara de under 15 år, 16-24 åringar räknades för 

sig och refererades då till som ungdomar. Studien visar att barn är kraftigt underrepresenterade jämfört 

med befolkningsmängden, 1982 utgjorde barnen i tv endast 10 procent, att jämföra med att de utgör 20 

procent av befolkningen47. Däremot framställdes de på samma sätt som vuxna när de väl var med. Värt 

att notera är också att barnen enligt den här undersökningen var mer jämställda än vuxna kvinnor och 

män. Fördelningen mellan könen var 42 procent flickor och 56 procent pojkar, medan två procent inte 

kunde definieras och för tonåringarna var flickorna till och med fler än pojkarna. För vuxna är den 

siffran annorlunda, där är knappt en fjärdedel kvinnor och drygt tre fjärdedelar män. I undersökningen 

konstaterades också att barn på tv är klasslösa, och att man inte kan avgöra vilket samhällsskikt de 

tillhör. Barn framställs idylliskt och även ungdomar framställs som sinnebilden av ungdomlighet; unga, 

                                                 
46

 Dahlgren, Petra (2001) Children in Swedish news, i News from ICCVOS no 1, 2002. Kungälv.   
47

 von Feilitzen, Cecilia (1989) ”Barn, ungdomar, vuxna och äldre i TV”, ingår i Kjell Nowak, Hans Strand, Gunnar 

Andrén, Sven Ross & Cecilia von Feilitzen Folket i TV. Demografi och social struktur i televisionens innehåll. 

Forskningsprogrammet Televisionens idévärld. Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning, 

MASS 14, (s 27-57) 
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vackra och livskraftiga, vanligtvis glättiga eller ordentliga48. I materialet som undersöktes var ungdomar 

sällsynta i nyheter och “problem”-bilder av ungdomar var mycket ovanliga.  

 

Men det var alltså 1982, 13 år senare, 1995 är bilden annorlunda. Cecilia von Feilitzen skriver i artikeln 

A changed picture of  children in television, how and why? om förändringarna som skett. På 90-talet är barnen 

mer fiktionaliserade, det vill säga att de framträder mestadels i fiktion på tv. Barnen på tv 1995 uttrycker 

mer känslor och oftare obekväma sådana än tidigare, de är ofta i konflikt med vuxna och uppträder 

också mer som vuxna. Under den här tiden ska man vara medveten om att det har skett en förändring i 

det svenska medielandskapet, där de två public servicekanalerna har fått konkurrens av kommersiella 

kanaler, men förändringarna syns inte bara på dessa kanaler utan även på SVT1 och SVT2. Dessutom 

så har barnens medverkan sjunkit från 10 procent till bara 7 procent, 1995, men som tidigare nämnt, 

bara de under 15 år benämns som barn i den här studien.   

 

“Television nowadays appears to find children less relevant, give them a lower weight and value, not as an audience, but as 

persons worth representing, as persons important to listen to in the decision processes in society49.  

 

I artikeln kan man också läsa att även om barn är underrepresenterade i media (förutom när det gäller 

barnprogram) så finns det ett ställe där de finns med, i reklamen! Barn har blivit värdefulla 

konsumenter och reklam som riktar sig direkt mot dem blir allt vanligare.  

 

5. METOD OCH MATERIAL 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att se hur barnens medverkan i Rapport förändrats över tid har jag i första hand valt att genomföra 

en kvantitativ innehållsanalys. Det är en metod som lämpar sig väl när man vill ha svar på förekomsten 

av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material50 och eftersom tidsspektrumet är brett så lämpar 

det sig bäst att kvantitativt titta på förekomsten av barn och ungdomar i Rapports program. En 

kvantitativ undersökning gör man genom att fundera över undersökningens analysenheter och definiera 

variablerna som ska registreras för de olika enheterna. I mitt analysschema51 införde jag till att börja 

med inslagets sändningsdatum. Jag kategoriserade de olika inslagen, med kategorier som 

våld/brott/katastrofer, utbildning, politik, nöje/kultur/fritid och vård/hälsa. Jag skapade två kolumner 

                                                 
48

 ibid. s. 55 
49

 von Feilitzen, Cecilia, (2003) A Changed Picture of Children on Television. How and Why?, i Flemming Hansen & 

Lars Bech Christensen (eds.) Branding and Advertising. Copenhagen, Copenhagen Business School Press s. 353 
50

 Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts juridik s. 197 
51

 Bilaga 1 
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för barn som blev intervjuade, en för pojkar och en för flickor. Jag noterade kategorier för i vilka åldrar 

barnen medverkade, 0-6 år, 7-12 år och 13-17 år. Ambitionen från början var också att registrera även 

medverkande barn, men det skulle visa sig vara mer komplicerat, en utförligare förklaring om detta 

finns under rubriken metodproblem. Jag tog även tid på inslagen där barn intervjuades och klockade 

hur lång tid barnen kom till tals under inslagstiden. Även barnets roll bestämdes och kategorierna som 

växte fram var elev, offer, kulturell utövare, son/dotter och tyckare/enkät. Det finns många olika sätt 

att sammanställa informationen som man hittar, jag valde att göra mitt kodschema som ett kalkylblad i 

Google-documents.   

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Genom att utföra en mer kvalitativ analys av vissa delar av materialet vill jag granska aspekter som är 

svårare att komma åt i en kvantitativ analys. Det finns inga givna modeller för hur man kvalitativt kan 

granska tv-nyheter och jag har därför valt att skapa en egen analysmodell52 som bygger både på Terje 

Hillesunds Står det noe nytt? och Nyheter – att läsa tidningstext av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och 

Torsten Thurén. Det handlar trots allt om nyheter, även om den rörliga bilden med ljud är mer 

dynamisk och kanske därmed också inbjuder till fler tolkningar än ett tidningsuppslag skulle göra. I den 

kvalitativa delen av undersökningen kommer jag först återge inslaget och referera bilderna, sedan 

kommer jag att ställa frågor till materialet hämtade från böckerna ovan. Till exempel, hur är materialet 

disponerat och vinklat? Hur är ordvalet, stilen och tonen i artikeln? Hur är reporterns förhållande till de 

intervjuade? Vilken miljö befinner man sig i? Dramatiseras händelsen på något sätt? Hur är det med 

reporterns närvaro? Är han med i reportaget och befinner han sig på samma nivå som den 

intervjuade?53  Terje Hillesund beskriver hur man kan analysera fotografier genom att dela upp analysen 

i olika nivåer, teknisk, denotativ, kompositionsmässig och konnotativ54.  Det som jag framför allt vill 

undersöka är om barnen i bild porträtteras på något speciellt sätt genom olika bildvinklar. Ett 

grodperspektiv kan tillskriva den som porträtteras makt eller få den att verka hotfull, medan ett 

fotografi tagit uppifrån, med det som kallas fågelperspektiv, förminskar objektet. Genom att gå in på 

djupet hoppas jag kunna få syn på eventuella skillnader mellan de båda årtalen. 

 

5.3 Urval och avgränsningar 

Eftersom det som först fick mig intresserad av att studera hur barn förekommer och framställs i TV, 

var inslaget med den nioårige pojken Josef, så lämpade det sig bra att välja månaden februari för min 

analys, jag kunde då se om det nedslaget vid den tidigare tidpunkten innehöll något motsvarande. Sedan 

uppstod frågan hur vitt spann jag skulle välja, vilka skillnader skulle jag kunna upptäcka på tio år? 

                                                 
52

 Bilaga 2 
53

 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta och Thurén, Torsten (1999) Nyheter – att läsa tidningstext. Stockholm. Ordfront 

förlag., s. 55-56 
54

 Hillesund, Jerje (1994) Står det noe nytt? Oslo. Institutt for Journalistikk. s. 28.  
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Eftersom barnkonventionen kom i början av 90-talet och programmet Rapport har haft liknande 

sändningstid och format sedan dess, kändes 20 år som det mest relevanta alternativet. Rapports 

huvudsändning under de tre första veckorna i februari 1993 ställs alltså mot de tre första veckorna 2013. 

Huvudsändningen 19:30 är den som ses av flest människor och således borde det vara den som gör 

störst avtryck på publiken. 1993 var Rapports alla sändningar en halvtimme veckans alla dagar, medan 

man 20 år senare, 2013, bara sänder 15 minuter Rapport på lördagar och 25 minuter på söndagar. Det 

innebär att jag har analyserat 630 minuter av Rapport 1993, men bara 570 minuter av Rapport 2013.  

 

Definitionen av barn i min undersökning är samma som den som förekommer i barnkonventionen, 

alltså människor som inte fyllt 18 år. Mitt huvudfokus har varit att få syn på när barn tillåts uttala sig i 

Rapport, men jag har också räknat nyheter som handlar om barn. Däremot har jag inte räknat med alla 

gånger ett barn syns i bild, jag har helt enkelt valt bort material där barn medverkat på några få 

klippbilder, men där själva nyheten i sig inte handlar om barn, men där barn finns till exempel i 

folksamlingar eller på andra ställen. Det kan handla om en demonstration där ett barn passerar kameran, 

eller en mamma som håller i sitt barn samtidigt som hon tillfrågas om vad hon tycker om ett nytt 

politiskt förslag. För att få med dem i analysen skulle jag bli tvungen att analysera även den nyheten för 

att se vilken roll barnen kan spela i det inslaget och eftersom det inte handlar om barn till att börja med. 

Det skulle absolut vara intressant att titta närmare på hur synliga och meningsbärande barn är i dessa 

sammanhang, men i min undersökning har jag alltså tagit ett annat grepp. Ibland har även ett barn 

nämnts i vissa sammanhang ”Kvinnor och barn befann sig på torget där bomben slog ned”, men om 

nyheten inte haft barn som huvudfokus har dessa inte räknats med.  

 

För den kvalitativa analysen har det första kriteriet för urval varit att något barn kommer till tals. Sedan 

att själva inslaget ska handla om barn. En enkät där man till exempel frågar både vuxna och barn om 

vad man helst har med sig för fika i skidbacken skulle inte väljas för min kvalitativa analys, även om det 

inslaget hade räknats med i den kvantitativa analysen om ett barn hade uttalat sig.  

 

5.4 Metodproblem 

Vissa delar i kodschemat till den kvantitativa analysen visade sig vara svårare än andra, för det första 

handlar det om att avgöra kön på små barn. Om de nämns vid namn uppstår oftast inget problem, men 

när de inte gör det är det svårare. Att leta efter rosa och blå färger känns inte särskilt modernt och jag 

vill inte bygga min analys på föråldrade konventioner. På sätt och vis vet jag inte heller om det är 

relevant att avgöra könet i dessa sammanhang – om jag inte kan avgöra om det är en pojke eller flicka, 

då borde inte mottagaren kunna göra det heller och således är det inte relevant information. Samtidigt 

har jag ändå velat ta med aspekten för att se om det finns en övervikt åt något håll, men det gäller 
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framför allt barn som tillåts ta större plats i nyheterna och som får prata. I vissa fall har jag helt enkelt 

fått markera könet på de medverkande som ”oklart”.  

 

Det har i vissa fall varit svårt att mäta tiden. När jag har klockat själva inslaget har jag inte tagit med 

tiden som det tar för nyhetsankaret att presentera inslaget. I vissa fall har nyhetsankarets röst fortsatt in 

i själva inslaget och då har jag räknat från att ankaret börjar prata. För att se hur lång tid av inslaget som 

barnet pratar har jag också klockat det, men i ett svep, vilket innebär att reporterns frågor kommer med 

om det ställs sådana under tiden som barnet pratar. Men då är ju oftast också barnet med i bild och i 

fokus.  

 

Ålder är också svårt att avgöra, speciellt i materialet från 1993. Idag har man fler referensramar och vet 

vad man ska titta efter när det gäller både kläder och uttryckssätt, medan ungdomarna 1993 ser helt 

annorlunda ut. Hur avgör man då vem som är myndig och inte när det gäller den äldre gruppen av barn? 

Jag har varit utelämnad till att göra en högst subjektiv bedömning av de medverkandes ålder i de fall där 

det inte framkommer.  

 

I mitt resultat använder jag mig inte av alla analysenheter i mitt kodschema. Trots ambitiösa 

förberedelser stötte jag på problem, framför allt när det gällde att räkna medverkande barn i olika inslag. 

Skulle jag räkna barn som nämns? Alla barn som syns när barn nämns? Eller bara när nyheten handlar 

om barn? Ska jag räkna samma barn flera gånger? Och hur håller jag isär dem när det är klippbilder från 

ett klassrum med flera barn? Kanske hade ett längre förarbete kunnat ge svar, och det är möjligt att jag 

skulle kunna sortera ut och förfina variablerna i efterhand, men jag har istället valt att fokusera på de 

artiklar där barn kommer till tals, det finns heller knappt utrymme för ytterligare analys i min uppsats.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Kodningen av tv-programmen har ägt rum på avdelningen för audiovisuella medier på Kungliga 

Biblioteket. Jag har under ganska kort tid tittat på väldigt många program av Rapport, och jag har under 

tiden utvecklat en stark barn-radar som ofrivilligt registrerar barn även i tunnelbanan eller på andra 

offentliga platser, dessa har dock inte räknats med i resultatet. Jag har försökt att fylla i mitt kodschema 

så noggrant som möjligt och klockat med den precision som är nödvändig, men det är svårt att mäta 

reliabiliteten i mitt arbete, eftersom den mänskliga faktorn spelar in. Dock finns varje nyhet och datum 

identifierbara i mina kalkylblad, så det har varit ganska enkelt att i efterhand gå in och dubbelkolla 

informationen och några stickprov har gjorts under arbetets gång. När det gäller validiteten har jag 

utgått från tidigare forskning och byggt upp mitt kodschema utifrån den. Tre veckor från respektive 

period är en väldigt liten del av Rapports utbud under året, men jag tror ändå att man kan se trenderna i 
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hur programmet porträtterar barn.  

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Utan att ha haft det som en av analyspunkterna i mitt kodschema vill jag först reflektera över att 

programmet Rapport har förändrats på 20 år. Det första intrycket är att i de avsnitt jag sett från 1993 

års Rapport är inslagen mer grovt klippta och ibland kan man verkligen höra hur intervjupersoner blir 

bortklippta mitt i en mening. Programmen tenderar också att följa upp sina nyheter på ett annat sätt, 

där en nyhet kan dras flera varv med olika vinklar under flera avsnitt 1993, medan det förefaller vara lite 

ovanligare i Rapport 2013. Tonen i Rapport 1993 är också högtidligare och inte lika vardaglig som 

dagens tv. Rapport anno 2013 är ett fullspäckat program. Korta telegram förstärks med tv-bilder och i 

vissa fall går det faktiskt så fort att man som tittare inte hinner med. Dessutom har tekniken förändrats 

något, man har gått från att 1993 använda det ganska fyrkantiga bildformatet 4:3, medan all svensk TV 

idag sänds i 16:9, ett mer rektangulärt format. Själva TV-formatet påverkar säkerligen hur man filmar 

och ramar in människorna som intervjuas, men jag har utgått ifrån att detta inte har påverkat huruvida 

man filmar människor och barn uppifrån eller nedifrån. Därför finns bildperspektivet med i min 

kvalitativa analys.  

 

6.1 Resultat av den kvantitativa analysen 

 

Tabell 1. Antal inslag där barn intervjuas i Rapport (tre veckor i februari) 

 1993 2013 

Totalt  10 12 

 

Det är ingen stor skillnad på hur många inslag man har där barn intervjuas under de tre veckorna under 

respektive period. Men då ska man också minnas att programtiden som analyserats för 2013 är något 

kortare i tid än den 1993, ändå har antalet inslag där barn intervjuas alltså ökat något.  
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Figur 1. Antal inslag där barn intervjuas i Rapport 1993, uppdelat på ämnen (tre veckor i februari) 

 

 

Av det totala antalet inslag 1993 är utbildning det ämne där barn oftast kommer till tals, fyra av inslagen 

tillhör denna kategori. Två nyheter 1993 rör vård och i båda fallen ligger det någon slags katastrof  eller 

olycka bakom, men eftersom den orsaken befinner sig så långt bakåt i tiden har nyheterna 

kategoriserats som vård. Två inslag hamnar i kultur och nöjeskategorin. I det ena uttalar sig ett barn i 

enkät där man i Falun går i ett fackeltåg inför VM i skidor och den andra är en annorlunda nyhet där en 

femårig brittisk flicka fått en av sina målningar utställd på Manchester city art gallery. Just det 

sistnämnda inslaget har en engelsk speakerröst och jag bedömer därför att det är något slags inköp som 

man gjort. Den nyhet som har kategoriserats som familj i figuren ovan, handlar om en av polisens 

förhandlare som fick en flygkapare att ge upp och därmed räddade människorna som satt fast på planet. 

Förhandlaren hyllas som en hjälte och hans båda barn får uttala sig om vad de tycker om sin heroiska 

pappa. Eftersom barnen själva i denna situation inte var utsatta för något brott/våld eller katastrof  i 

sammanhanget har jag räknat det som familj.  
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Figur 2. Antal inslag där barn intervjuas i Rapport 2013, uppdelat på ämnen (tre veckor i februari) 

 

Vi ser att det är lite större spridning i 1993 års Rapport, medan de ämnen där barn får uttala sig i 2013 

års Rapport är mer samlade. Ämnet utbildning dominerar inom båda åren, man har helt enkelt låtit barn 

uttala sig om betygsreformer och sådant som rör skolan. När det gäller nöje/fritid/kultur ligger 1993 

och 2013 ganska nära varandra. I denna kategori förekommer barn ofta i enkäter där både vuxna och 

barn finns med. 2013 är det bland annat en enkät från Melodifestivalens första deltävling, enkät med 

personer som shoppat i London eftersom pundet står lågt i förhållande till den svenska kronan och 

enkät med deltagare i Tjejrännet, en långfärdsskridskotävling.  

 

En intressant skillnad är att man 2013 i större grad låter barn komma till tals i samband med våld/brott 

och katastrofer. 2013 intervjuar man dels den syriske pojken som fått granatsplitter i huvudet, en 

afghansk flicka som blivit skjuten i huvudet efter att ha kämpat för flickors rätt att gå i skolan och en 

flicka som träffats av glassplitter då meteoriten slog ned i Ryssland. De tre studerade veckorna 1993 

visar egentligen bara ett liknande fall där ett barn som varit offer för någon katastrof  blivit intervjuat. 

Det handlar om en far och son som kommit ur kurs med sin båt under hårt väder, båten gick på grund 

och medan man på land befarade att de hade drunknat och fryst ihjäl lyckades de hålla sig vid liv och 

sitta hela natten på den kraschade båten medan de väntade på att räddas. Pojken intervjuas på sjukhuset 

tillsammans med sin pappa och det ska poängteras att han dessutom föreföll vara ganska gammal, men 

eftersom ingen ålder angavs och han bara refererades till som ”son” räknade jag med honom.   

 

Inga barn uttalar sig om politik 1993, men 2013 finns en enkät med människor som protesterar mot en 

avvisning av flyktingar och då kommer en flicka till tals.  
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Tabell 2. Antal barn som intervjuas i Rapport (tre veckor i februari) 

 1993 2013 

Flickor 8 14 

Pojkar 6 6 

Totalt 14 20 

 

Jämför man de tre veckorna som jag studerat 1993 med 2013 har däremot antalet barn som intervjuas i 

Rapport ökat.  Antalet pojkar som kommer till tals i programmet är i stort sett oförändrat, lika många 

blev intervjuade 1993 som 2013. Antalet flickor däremot som kommer till tals har nästan fördubblats. 

Det är kategorin flickor som ensamma står för ökningen av barns röster i programmet.  

 

Tabell 3. Barn som pratar i Rapport, åldersfördelning (tre veckor i februari) 

 1993 2013 

Flickor 0-6 år 

Pojkar 0-6 år     

1 

0 

1 

1 

Flickor 7-12 år 

Pojkar 7-12 år 

3 

2 

8 

2 

Flickor 13-17 år 

Pojkar 13-17 år 

4 

4 

5 

3 

Totalt  14 20 

 

Tittar man närmare på i vilka åldrar barnen kommer till tals så ser man att den gruppen som har ökat 

mest från 1993 till 2013 är flickor mellan 7-12 år, den kategorin har mer än fördubblats från bara tre 

flickor 1993 till åtta stycken som hörs 2013. Även flickor i den äldre ålderskategorin 13-17 kommer 

oftare till tals, medan det inte finns några större skillnader på i vilken ålder pojkarna hörs. Antalet är 

detsamma mellan åren, men 2013 hörs en ung pojke under sex år, medan en har försvunnit från den 

äldsta ålderskategorin.  
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Tabell 4. Intervjutid för barn som medverkar i Rapport (tre veckor i februari) 

 1993 2013 

Total intervjutid  2 min 43 sekunder 4 min 44 sekunder 

Total inslagstid 24 min 45 sekunder 25 min 29 sekunder 

Procent av inslagstid 9  17 

 

Här har jag räknat ihop hur långa inslagen är där barn får uttala sig och under hur lång tid de hörs. 

Totalt kommer barn till tals i 12 inslag i Rapport 2013, medan barn intervjuas i 10 inslag i Rapport 1993. 

Det är alltså några fler inslag 2013, även om det inte skiljer så mycket på själva inslagstiden. Det som 

skiljer sig däremot är har lång tid i inslaget som barnet får komma till tals. Det skiljer mer än två 

minuter när man jämför de båda åren. Av inslagen som barnen medverkar i, hörs de i genomsnitt 9 

procent av inslagets tid 1993, medan den motsvarande siffran för 2013 är 17 procent.  

 

Figur 3. De intervjuade barnens roller i rapport (tre veckor i februari) 

 

 

Även om inslagen där barn kommer till tals när det gäller brott/våld eller katastrofer har ökat, så 

förefaller inte antalet offer ha ökat. Detta eftersom även barnen som tidigare föll in under kategorin 

vård 1993, måste räknas som offer i denna mening. Fler barn som får uttrycka sig som elever kommer 

till tals 2013 än 1993, men den största ökningen står ändå barn i olika enkäter för. I materialet från 1993 

kommer bara ett barn till tals under liknande omständigheter och det är vid invigningen av VM i Falun 

som jag tidigare nämnt. 2013 däremot är barn i enkäter vanligare. Det handlar inte om enkäter där man 

bara intervjuat barn, utan vuxna och barn blandat. Här finns inslaget som jag också tidigare nämnt, om 
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att värdet på pundet försvagats och det gör att man kan handla billigt i Storbritannien. Tre barn får 

svara på vad de har shoppat under sin Londonresa. Tidigare forskning vittnar om att barn ses som 

konsumenter i allt större utsträckning, kanske är detta ett tecken på det, att barnen blir precis lika 

viktiga som de vuxna i det sammanhanget. Barn hörs också i enkäter bland motionärer, vid stora 

evenemang (melodifestivalen) och demonstrationer.  

 

En sak som ursprungligen inte fanns i mitt kodschema, men som jag i efterhand har reflekterat över 

och ändå kunnat räkna ut, är mängden barn som intervjuas i olika sammanhang utomlands. Jag har 

därför räknat ihop hur fördelningen ser ut mellan svenska och utländska barn i Rapports nyhetsmaterial.  

 

Tabell 5. Barn i Sverige och utrikes i Rapport (tre veckor i februari) 

 1993 2013 

Barn i Sverige 10 (71 %) 13 (65 %) 

Barn utomlands 4 (29 %) 7 (35 %) 

Totalt 14 20 

 

Barn som intervjuas utomlands och som inte har svenska som modersmål förefaller alltså bli vanligare, i 

alla fall om man tittar på de tre veckor som jag undersökt. Om man tittar på kategorierna så är de barn 

som drabbats av våld/brott eller katastrofer som i större mån intervjuas utomlands. Kanske är det 

avståndet som gör att man tycker att det är okej att intervjua barn i utsatta situationer då, eftersom de 

troligtvis inte kommer kännas igen när de medverkar i svensk tv.  

 

6.2 Sammanfattning av den kvantitativa analysen 

Man kanske skulle kunna säga att skillnaden på antalet inslag där barn intervjuas i Rapport är marginell 

eftersom det bara egentligen skiljer på två inslag och detta skulle kunna vara en tillfällighet, det vill säga, 

om jag undersöker tre veckor i januari istället så kanske det inte ens finns någon skillnad alls. Men här 

finns också skillnader i hur många barn som får komma till tals och hur lång tid de får göra det, 

dessutom finns det stora skillnader i fördelningen ser ut mellan flickor och pojkar. 2013 får fler flickor 

komma till tals, framför allt i åldern 7-12. 2013 intervjuas också fler barn som inte är svenska 

medborgare och att man intervjuar barn som varit med om något slags brott/våld eller katastrof  blir 

också vanligare. Hur inslagen har förändrats innehållsmässigt och hur barnen porträtteras är föremål för 

min kvalitativa analys. 

 

6.3 Resultat av den kvalitativa analysen 

Fyra inslag från respektive period har valts ut för en närmare analys, och dessa tillhör kategorierna 
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utbildning och brott/våld/katastrof  som är några av de vanligaste där barn kommer till tals både under 

1993 och 2013. Jag kommer att ställa två inslag från respektive år mot varandra och återge dialogen och 

scenerna från de olika inslagen för att därefter analysera den och sedan göra en sammanfattning av de 

båda. Bildanvisningarna är skrivna med kursiv text. 

 

1993-02-08  Tjernobylbarnen  

Nyhetsankare: 10 000 av de barn som drabbades av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ryssland, de har fått 

hjälp, från oväntat håll. Rapport har besökt de så kallade tjernobylbarnen som nu framgångsrikt 

behandlas långt, långt borta från det havererade kärnkraftverket, på en ö i solen.  

 

Bild: Panorerande bild över sandstrand och palmer och en grupp barn på stranden. 

 

Speaker: Bland vajande palmer på en sandstrand i Karibien möter vi dem, tjernobylbarnen. Så här på 

avstånd skulle det kunna vara vilka semestrande nordbor som helst. Men ta en närmare titt (närbild på ett 

barns huvud där man ser att håret i bakhuvudet är borta och huvudet är kalt) och den tragiska verkligheten är ett 

faktum. (flera barns huvuden visas) Barnen är på ett eller annat sätt drabbade av kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl, (barn visas framifrån, glada) här på Kuba får de vård och behandling. En del av barnen har 

leukemi andra lider av svåra (här får vi för första gången se pojken Russland, en närbild som är filmad snett uppifrån 

hans ansikte är fnasigt och flagnar) hudsjukdomar. Russland Maross är en av dem.  

 

Reporter: Varifrån är du? (under intervjun tittar Russland  Maross upp, ett tecken på att reportern står upp och 

därmed också befinner sig på en högre nivå än honom). 

Russland: Vinnitsa-området.  

 

Speaker: Russland är 11 år (kameran filmar hans svullna och flagnade händer, han håller i något som skulle kunna 

vara någon slags godisförpackning) och när han kom till Kuba för 15 månader sedan var han stel som en 

pinne (kameran visar Russland Maross ansikte igen, han har axlarna lätt uppdragna och har huvudet sänkt som om 

han är blyg, samtidigt som han sneglar upp, klippbilden visar förmodligen hur han reagerar när reportern frågar honom 

om han kan sjunga en sång) och kunde inte gå. Nu är han betydligt bättre och dessutom har han lärt sig 

tala och sjunga på spanska.  

 

Russland Maross: (med axlarna uppdragna skrattar han till, tittar ner i marken och sjunger) La cucharacha, la 

cucharacha (Russland sneglar upprepade gånger åt sin vänstra sida, som för att se om någon annan hör) ya no puede 

caminar, Porque no tiene, porque la falta, Marihuana que fumar. (han ler) 
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Panoramabild på stranden och barnen igen, en kvinna i vita kläder, sjuksköterska går med barnen.  

Speaker: Kuba har tagit emot över 10 000 tjernobylbarn sedan 1990, de erbjuds behandling och 

rekreation utan kostnad. Kubas relativt sett (visar en kvinna som ligger på en brits i ett mörkt rum. Hon har inga 

kläder, men ett vitt skynke över övre delen av kroppen. Tre lampor, som ser ut att vara vanliga läslampor är tända över 

henne och britsen. En kvinna i vita kläder sprutar något ur en sprayflaska på kvinnan) avancerade biomedicinska 

teknik gör att de flesta barnen med hudproblem kan få hjälp. (Barn som står i kö för att få mat. En pojke har 

en kompress för ögat). Dessutom gör vädret och maten underverk i många fall. (Närbild på en liten pojke, 2-3 

år, med sår i ansiktet som håller i en mugg och ett bröd). 

 

Intervjusituation. Kvinnans ansikte i fokus.  

Maria Vandenko, Barnskötare: Kubanerna är så snälla, glada och vänliga. De gör allt för oss.  

 

Ute på gården och vägen där några barn går.  

Speaker: Efter sovjetunionens sönderfall har handeln mellan Kuba och det forna Sovjet i stort sett 

upphört. Men strömmen av tjernobylbarn till Kuba har fortsatt med oförminskad styrka.  

 

Intervjusituation, utomhus.  

Carlos Dotres, sjukhusdirektör: Det är en rent humanitär insats, som inte har något med politiska eller 

ekonomiska relationer att göra.  

 

Barnen är samlade och lyssnar på när någon vuxen pratar.  

Speaker: De flesta tjernobylbarnen stannar fyra till sex veckor på Kuba. (Russland igen, bilden börjar 

ovanifrån och vandrar ner till hans nivå) Russland däremot vet inte hur länge han blir kvar. Sjukdomen har 

gjort honom till något av en enstöring här (Några av de andra barnen går iväg i grupp), de andra barnen 

(Russland Maross går ensam en bit bort) undviker honom för det mesta, men Russland verkar inte (Russland 

Maross springer före de andra barnen uppför en trappa och in i ett hus) bry sig. Han vet att när han lämnar Kuba 

kommer han vara betydligt friskare än han någonsin tidigare varit. --- 

 

Reportern i det här inslaget är näst intill osynlig, man hör aldrig hans frågor och inte heller är han med i 

bild. Det är tydligt att man i inslaget försöker leka med kontrasterna paradisö/katastrofdrabbade barn. 

Pojken Russland blir på något sätt vår huvudperson, men trots det får vi inte lära känna honom närmre. 

Det som är mest slående tycker jag är hur han porträtteras i inslaget. Han filmas nästan genomgående 

snett ovanifrån och dessutom får han inte säga många ord, utan ombeds istället att sjunga en sång för 

att på något sätt bevisa hur duktig och välanpassad han är. Reportern säger också i sin speak att han 

är ”något av en enstöring” och att de andra barnen dessutom undviker honom. Det verkar inte som att 
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han har valt att vara ensam, utan snarare att han tvingas vara det eftersom de andra barnen inte låter 

honom vara med. Dessutom sätter man ord på hans känslor, känslor som man egentligen inte har 

någon aning om. Det är svårt att säga om Russland, vid ett tillfälle som inte kommit med i inslaget, 

berättar för reportern att han inte bryr sig om utanförskapet. Samtidigt säger speakern att han ”inte 

verkar” bry sig, det indikerar att han egentligen inte vet. Undertexten tycker jag är att Russland är 

mobbad men det gör inget, han tycker att det är okej ändå. Avslutningen lämnar även den några 

frågetecken som man kan fundera vidare över, ”han vet att när han lämnar Kuba kommer han att vara 

friskare än han någonsin varit”. Vet han verkligen det? Och kan han som barn glädjas åt det trots att 

han verkar vara ganska ensam där på Kuba? På det hela taget gör jag analysen att reportern ställer sig 

ovanför barnet, jag har svårt att se att ett liknande inslag skulle kunna sändas i Rapport idag.  

 

2013-02-05 Besök på skola i Afghanistan 

Nyhetsankare: Våra utsända som finns i Pakistan har besökt en av de skolor där man ger små flickor 

utbildning.  

 

Två flickor med slöja i förgrunden kastar och leker med stenar. Bilden är tagen i marknivå. Fler flickor och några pojkar 

syns också i bild.  

 

Speaker: Det här är Sana Gol. Hon är nio år gammal och (bild Sanans händer, hon och hennes skolkamrater 

leker med stenar) går i tvåan och är så glad att hon, som är både fattig och flicka, faktiskt får gå i skolan.  

 

Skolgården, det ringer in, klippbild på en liten kille.  

På den här skolan strax utanför Pakistans huvudstad Isamabad går drygt 400 barn, (bild, barn som sitter på 

golvet med som små skohyllor som bord med böcker på) hälften av dem flickor. (Klippbild, någon som skriver). Och i 

ett land där långt under hälften av alla kvinnor kan läsa och skriva är skolgången för just flickor såklart 

extra viktig. (Flicka i slöja som skriver, filmad bakifrån, något uppifrån).  

 

Bild intervjusituation. Sitter förmodligen vid skolbänken.   

Sana Gol: Utbildning har många fördelar och gör oss till respekterade medborgare. Vi lär oss läsa, 

skriva och göra hemläxor. Jag mår bra när jag går hem och gör mina läxor.  

 

Bild på gata med trafik och människor i rörelse.  

 

Speaker: Men att slåss för flickors rättigheter är inte riskfritt i Pakistan, i oktober i fjol sköts (klippbilder 

på helikopter som kommer med den skadade flickan) femtonåriga Malala i huvudet av talibaner (Malala på 
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sjukhus, läkare är lutad över henne) just på grund av att hon slogs för flickors rätt till skolgång.  

 

Klippbild, gata igen. Två kvinnor i slöja och två flickor.  

 

I somliga områden av Pakistan är kvinnoförtrycket extremt och trots att attacken mot Malala verkligen 

väckte avsky här, så är det tveksamt (klippbild man på gatan) om någon förbättring är på väg, (klippbild 

skolan, engelska ord på tavlan) även om såklart mängder av kvinnor arbetar hårt för det.  

 

Intervjusituation.  

Amber Naz, lärare: Det Malala gjorde var mycket bra. Även om vi inte direkt stödde henne så är vi 

glada för att någon kämpar så hårt för flickors rättigheter i Pakistan. Det är viktigt. Men inte ens hon 

går säker, då kan du föreställa dig hur svårt kvinnor har det i Pakistan (klippbild flickor i skolan). Vi måste 

tänka oss för innan vi går ut.  

 

Intervju med flickan Nazima. Hon tittar rakt fram och inte på reportern eller kameran när hon pratar.  

Nazima, 9 år: Barn måste få gå i skolan. De som är emot att flickor går i skolan måste själva gå i skolan 

och utbilda sig.  

Bild på skolbok, någon som skriver på engelska.  

 

Speaker: Den här skolan ligger ju långt ifrån de områden i Pakistan (klippbild, reportern sitter på en 

betongklump i skolan) där situationen för småflickor är som allra värst. Där det till och med kan vara 

förenat med livsfara att propagera för att flickor ska få gå i skolan överhuvudtaget. (klippbild Sana Gol 

som suddar). Men Sana Gol, hon har bestämt sig. Oavsett vad andra säger så ska hon fortsätta att gå i 

skolan.  

 

Klippbild, klassen.  

Sana Gol: Det finns människor i Pakistan som inte vill att flickor ska gå i skolan, men det vill jag. Jag vill 

lära mig massor.  

 

Sana Gol intervjusituation.  

Reporter (tolk?): Vad vill du bli? 

Sana Gol: Jag vill skaffa mig en utbildning och tjäna mitt land.  

Bild på skolklass. --- 

 

Själva utgångspunkten och introt i det här inslaget är Sana Gol, hon blir huvudpersonen eftersom 
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inslaget både startar och slutar med henne och hon dessutom får återkomma flera gånger under 

inslagets gång. Läraren som intervjuas hörs bara vid ett tillfälle. Reportern blir synlig i bild i slutet och 

innan dess hör vi bara hans berättarröst, vi hör alltså inte vad han eller tolken fråga Sana Gol och de 

andra barnen. Den frågan som vi kan analysera är ”Vad vill du bli?” och det är en öppen fråga som hon 

egentligen skulle kunna svara vad som helst på. Även fast bildvinklarna ibland har en antydan till 

fågelperspektiv är en möjlig tolkning att Sana Gol och de andra eleverna tas på ganska stort allvar, hon 

får berätta om svåra saker, om att det finns människor i landet som inte tycker att hon ska gå i skolan 

till exempel. Reportern berättar också att ”Sana Gol har bestämt sig, hon ska fortsätta gå i skolan 

oavsett vad andra säger” och hade inslaget slutat där hade man kunnat fundera över om hon verkligen 

sagt så, men eftersom hon också avslutningsvis får berätta att det faktiskt är så det ligger till känns det 

inte som reportern lägger ord i hennes mun.  

 

Inslaget om Russland Maross från 1993 och inslaget om Sana Gol har många likheter och 

beröringspunkter; de är båda resultatet av att en reporter varit på plats utomlands för att göra storyn 

och intervjua ett barn, samtidigt skiljer sig porträtten och den slutliga produkten rejält. Bara en sådan 

sak som efternamnet, i inslaget från 2013 säger man kontinuerligt både flickans för och efternamn, 

medan Russland Maross, efter att han presenterats, bara nämns vid sitt förnamn. Russland Maross 

marginaliseras i inslaget, han får sjunga en sång och sedan får alla andra i hans närhet prata om hur bra 

han och alla de andra barnen har det, medan Sana Gol behandlas med lite mer respekt. Inslaget handlar 

om henne (och också de andra flickorna som går i skola i Afghanistan) och det är hon som hörs mest, 

tillsammans med en lärare och en annan flicka, (som vi i och för sig inte får något efternamn på heller, 

men hon är å andra sidan inte inslagets huvudperson). Dessutom projicerar inte reportern några 

känslor eller åsikter på Sana Gol på samma sätt som reportern gör i inslaget från 1993, där reportern 

ger intryck av att veta hur Russland Maross känner sig. En möjlig tolkning är att Sana Gol mer 

presenteras på samma sätt som man skulle ha gjort med en vuxen person.  

 

1993-02-15 Vården av 15-åriga Tania 

Nyhetsankare: Den svenska sjukvårdens nya affärsverksamhet kan ibland få märkliga effekter som för 

15-åriga Tania från Ryssland. Hon förlorade ett ben i en olyckshändelse och skulle sedan för dyra 

pengar opereras här i Sverige, men pengarna gick åt redan innan sjukhuset i Stockholm tyckte att det 

var dags att operera.  

 

Vinande ljud, ihåligt och lite skrämmande ljud som ibland används bland annat i dramatiseringar av scener i Rapport 

anno 1993. Kameran vandrar sakta över Tankas sjukhussäng, först ser man hennes skadade ben och sedan upp till 

hennes ansikte. Tania stirrar tomt framför sig och ligger alldeles stilla.  
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Speaker: Hon heter Tania Salseva och är 15 år. Hon kommer från en stad nära Vladivostock i Ryssland. 

Den 10 november skadades hon allvarligt i en trafikolycka. 

 

Intervju i sjukhuskorridor. 

Gunnar Karlsson, biträdande överläkare: Hon blev ju överkörd av en lastbil och fick svåra kärlskador 

på höger ben så att man blev tvungen att amputera höger ben mitt på lårbenet, dagen efter olyckan.   

 

Tillbaka till Tania, hennes mamma baddar henne i ansiktet.  

Speaker: Tanias sår blev infekterade och hon var döende efter en månad med hög feber. De ryska 

läkarna stod maktlösa (Tanias mamma, tittar ner på Tanias säng filmad lite nedifrån). Så familjen sålde mycket 

av sina ägodelar (Tanias ansikte i sängen, mammans hand på hennes axel, kameran panorerar ned till hennes hand 

med dropp som håller i den andra av mammans händer). Vänner och grannar samlade in pengar, hela stan 

ställde upp. Hon skulle till Sverige. Här fanns hjälpen.  

 

Intervjusituation. Tania ligger i sängen och mikrofonen är med i bild.  

Tania Zaitseva: Jag skulle vilja ha en bra protes så att jag kunde springa och hoppa på två ben som förut.  

 

Klippbild skylt i korridor Stockholm Care AB.  

 

Speaker: Stockholms läns landsting eget bolag Stockholm Care tog hand om det hela. (Tanias mamma och 

en till kvinna vid sjukhussängen. lägger filten tillrätta för att visa ena stumpen men inte Tanias privata delar.)  

Tania och hennes familj fick veta att för 120 000 kronor skulle de få vård på Sankt Görans sjukhus i 

Stockholm. Hud skulle transplanteras och en protes utprovas. Så den 18:e januari anlände Tania (ett 

sjukhusrum och ett litet gosedjursfår på nattuksbordet) och hennes mamma till Sverige. Men infektionen hon 

hade stoppade operationen tills vidare. (Bilden zoomas ut och mamman står vid sängen och håller henne på axeln 

och den andra handen i handen) Nu har hon väntat en månad och pengarna, de 120 000 kronorna har gått 

åt för att hejda infektionen.  

 

Bild på ett kontor där en man sitter vid skrivbordet i kostym. Intervjusituation. 

 

Bertil Hedström, VD Stockholm Care: Minst 300 000 kommer det här att kosta.  

Reporter: Men i början så gjordes en annan bedömning? 

Bertil: Ja, på grundval av de medicinska uppgifter som har lämnats i det här fallet så bedömde man att... 

Reporter: Vem är man?  
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Bertil: Det gjorde man på kliniken. 

Reporter: Men nu blev det dyrare?  

Bertil: Nu har det blivit dyrare genom att hon gick med en svår infektion.  

 

Tillbaka till mamman i sjukhusrummet. Mamman sitter vid sängen och Tania ligger bredvid. Hennes ansikte syns i bild.  

Speaker: Så i fredags fick Tanias mamma beskedet, pengarna är slut, ni måste åka hem.  

Ludmilla Zaitzeva: Vi har undvikit att tala om det för Tatjana, för att hon inte ska få det ännu svårare 

psykiskt. Men om vi återvänder till Ryssland väntar oss en långsam död.  

 

Tillbaka till läkaren i korridoren.  

Gunnar: Hon är ju livshotande dålig, så att jag tror inte att hon klarar sig då.  

Reporter: Hon kommer dö om hon skickas tillbaka? 

Gunnar: Det är stor risk för det.  

 

Tania i sängen.  

Speaker: Beskedet om Tanias hemresa kom i fredags, men det hela verkar ändå få ett lyckligt slut för 

efter kritiken backar Stockholm Care.  

 

Intervjusituation med VD igen, på kontoret.  

Bertil: Flickan kommer icke skickas tillbaka, vi får naturligtvis ta ansvar som har tagit hit henne, i sista 

hand. (Tanias benstump i sängen och panorering över hennes kropp till ansiktet) Men vi måste naturligtvis försöka 

på alla sätt att få in de kostnader som kliniken kommer ha i det här fallet.  

Reporter: Så flickan kommer inte skickas tillbaka? 

Bertil: Nej, absolut inte. --- 

 

Själva introt i det här inslaget är oerhört dramatiskt där man alltså har lagt på något slags mardrömsljud 

samtidigt som man filmar Tanias sargade kropp. Reportern i inslaget är osynlig, man ser honom aldrig i 

bild även om han hör vissa av hans frågor. Man hör inte hur frågan är ställd till Tania, men hon får inte 

säga många ord trots att hon är inslagets huvudperson. När hon uttalar sig ligger hon i sängen och är 

filmad uppifrån, de andra personerna som förekommer medverkar i bild rakt framifrån. Reportern går 

ganska hårt åt mot VD:n för Stockholm care och hans engagemang blir tydligt där. En annan sak som 

är anmärkningsvärd är att man pratar över huvudet på Tania. Hennes mamma sitter bredvid sängen 

samtidigt som hon berättar för kameran att man inte velat berätta hur det ligger till för Tania, för att 

hon inte ska få det ännu svårare. Och hon pratar ryska då, så det finns inget tvivel om att Tania borde 

förstå vad hon säger där hon ligger precis bredvid och stirrar framför sig. Man kanske inte kan lasta 
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reportern för att mamman pratar över huvudet på sin dotter, men det vittnar ändå om att man inte 

riktigt låter barnet vara med trots att hon faktiskt är där. Det är ett väldigt dramatiskt inslag där man 

dessutom använder sig av dramatiska ord upprepade gånger, ”dö” till exempel.  

 

2013-02-05 Pakistansk flicka vårdas i Storbritannien 

Nyhetsankare: Den 15-åriga pakistanska flickan Malala som i oktober (Bilder från en annan kanal, arabisk 

text visas i nedkanten, Malala läser tidningen, The News) förra året utsattes för et mordförsök har genomgått 

två (visar henne när hon skriver) nya operationer och uppges under omständigheterna (bilder på henne på en 

brits med ett blodigt lakan, precis när hon skjutits) må bra. Malala skjöts i huvudet av talibaner (visar 

operationssal i UK, vissas av läkarnas och sköterskornas ansikten är utsuddade) för sin kamp för flickors rätt att 

gå i skolan (visar någon slags elektrodkurva). Nu befinner hon sig i Storbritannien där hon får vård. 

(Sköterskor/läkare rullar en säng i en korridor. Deras ansikten är utsuddade).  

 

Intervjusituation sängen. Malala sitter upp och är filmad rakt framifrån, reportern befinner sig på andra sidan sängen).  

Malala Yousafzai: Operationerna gick mycket bra och nu kan jag gå litegrann. Jag kan prata och jag mår 

bättre.  (En man i kostym visar teckningar som folk troligtvis skickat till henne, för henne. Hon sitter nu i en stol 

bredvid sjukhussängen). Min livsuppgift förblir att hjälpa andra och det kommer jag att göra.  

 

Närbilder på kort och brev. --- 

 

Det här ett ganska kort inslag som fungerar som ett litet intro till nästkommande inslag där man har 

besökt en skola i Afghanistan. Det är oklart om det här är material som köpts in eller om det är 

Rapports egen intervju. För det första så är det väldigt dramatiska bilder som visas i introt till inslaget. 

Om man dramatiserade med ljud 1993 i inslaget med Tania så behöver man inte göra det här, för här 

får man se blod och stressen när den 15-åriga flickan blivit skjuten i huvudet. Malala är den enda som 

hörs i det här korta inslaget, man får alltså inte höra en läkare berätta om hennes tillstånd, eller se 

hennes föräldrar stå och sköta om henne. Dessutom är hon filmad rakt framifrån när hon sitter upp i 

sin sjukhussäng. Hon är ett offer eftersom hon har blivit skjuten, men det hon säger och hur hon är 

porträtterad säger något helt annat. Jag skulle vilja säga att Malala i det här fallet är porträtterad precis 

som en vuxen person skulle ha blivit i en liknande situation, hon pratar för sig själv och man får inte 

ens veta vem mannen i kostym är som visar henne bilder och brev som andra skickat till henne. Hon är 

huvudperson och också den enda som pratar.  

 

Även mellan dessa två inslag kan vi dra liknande paralleller som i den tidigare jämförelsen. Det finns 

absolut också skillnader mellan de olika händelserna som man skildrar, eftersom inslaget från 1993 
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handlar om att ställa vården till svars. Flickan i inslaget från 2013 får prata för sig själv, medan flickan 

1993 inte får säga många ord, istället är det mamman som får mest utrymme, ackompanjerat av bilder 

på Tanias stympade kropp. Bildvinklarna pratar också sitt tydliga språk, Tania är ett offer och liten i sin 

sjukhussäng, medan Malala porträtteras rakt framifrån. Båda inslagen är dramatiserade, men på olika 

sätt. 1993 har man lagt till ljud för att förstärka mardrömssituationen, medan man 2013 visar 

dokumentärt material som till och med kan vara mycket mer skrämmande.  

 

1993-02-15 Regeringen stoppar nytt betygssystem 

Nyhetsankare: Regeringen stoppar betygsutredningens förslag till nytt betygssystem, det framgick när 

stadsminister Carl Bildt idag mötte gymnasieungdomar i Stockholmsförorten Tensta.  

 

Bild på ungdomar i en aula.  

Speaker: Han återvände på sätt och vis till det förflutna idag den gamle elevrådsordföranden (Carl Bildt 

längst fram i aulan) Bildt. Och han blev väl inte direkt överraskad av att flera kritiska frågor på Tensta 

gymnasium handlade om skolan. Betygsutredningens förslag från i fjol gick ut på att eleverna skulle få 

betyg på en sexgradig skala som skulle spegla elevernas individuella utveckling i skolan snarare än deras 

absoluta kunskaper. En tenstaelev undrade: (bild på alla elever i aulan, kameran försöker hitta pojken som pratar) 

Elev: Europas bästa skola, med vadå? Med vilka medel då? Okej, om vi ska ta det nya betygssystemet, 

det är flum! Det går inte.  

Jubel och applåder utbryter, Carl Bildt igen. 

Carl Bildt: Jag kan inte skriva under på varje detalj i ditt ordval, men det är inte alldeles fel det du säger, 

när det gäller betygsutredningen och därför tror jag att det förslag som läggs om nytt betygssystem 

kommer att få nya grundpelare, den ena är att man ska mäta kunskaper som sådana, inte position i 

förhållande till andra. Det är en viktig förändring. Det andra är att man ska ha lite fler betygssteg. Också 

viktigt, då kommer man nog att utgå från en något annorlunda grund.  

Intervjusituation Bildt. Ungdomar i bakgrunden.  

Reporter: Hur ska det bli med betygen egentligen? 

Carl Bildt: Jag konstaterar att remissinstanserna har varit mycket kritiska och när remissinstanserna 

överlag har varit så kritiska som de har varit så får man nog titta på det där från grunden igen. Men det 

håller vi på med.  

Intervjusituation elev.  

Reporter: Du fick ju medhåll av stadsministern att det var flum? 

Andreas Kjellin, gymnasieelev: Ja, det var glädjande i alla fall för då kanske de försöker göra om det till 

lite bättre. I alla fall.  

Reporter: Så du och Carl Bildt har nu gemensamt sänkt betygsutredningen idag? 
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Andreas: Ja, det skulle vara skönt det.  

Reporter: Hur känns det då? 

Andreas: Det känns fint att få medhåll av stadsministern i en sådan fråga.  

Carl Bildt skriver autografer. --- 

 

I detta inslag kan jag inte vara helt säker på att pojken i fråga är under 18 år, men i fall som handlar om 

gymnasieskolan och där inga åldrar anges har jag valt att ta med dem. Inslaget kommer till liv eftersom 

det lyckas fånga Andreas Kjellin när han kritiskt ger stadsministern sin syn på det nya betygssystemet. 

Det är tydligt att det är stadsministern som är huvudperson i det här inslaget. Man hade kunnat fråga 

Andreas Kjellin om vad det egentligen är han inte gillar i det förslagna betygssystemet i intervjun 

efterhand, men man väljer istället att fokusera på storheten i att han interagerat med Carl Bildt, och det 

förmedlar en bild av att pojken och hans åsikter och tankar blir mindre värda. Reportern ställer två 

stängda frågor, det vill säga, frågor som man egentligen bara kan svara ja eller nej på. Hela intrycket av 

inslaget är att Carl Bildt står över skolungdomarna, han kommer dit och man har dessutom filmat när 

han skriver autografer.  

  

2013-02-14  Förslag om betyg från årskurs tre 

Nyhetsankare: Moderaterna vill införa betyg från tredje klass och satsa på fler speciallärare i skolan. Det 

här är en del av partiets satsning inför valet nästa år. Och bland nioåringarna som Rapport träffade idag 

var reaktionerna blandade.  

 

Bild klassrumsmiljö, som efter ett tag går till intervjusituation med barnen Ralf  och Aisyah, var och en för sig.  

 

Ralf  Rizk, elev: Dåligt, för att vi går fortfarande i lågstadiet, i är nio år, så det är bättre att få det i fyran.  

Aisyah Talib, elev: Jag tycker att det är roligt att få veta hur mycket jag har kämpat och om jag inte får 

bra betyg så är det bara att kämpa mer.  

 

Klippbild barn som skriver och lärare längre bort som hjälper någon elev.  Sedan till intervjusituation med läraren, 

troligtvis från ett lärarrum eller avskild del av klassrummet.   

Helen Persson, lärare: Jag tror att det är för tidigt för dem, de är för små, alla barn som är så små så att 

man går i ettan till trean ska få känna att jag duger, jag är bra som jag är, jag kan lära mig saker, utan att 

behöva få en klassificering av ett betyg.  

 

Klippbild Helen Persson i klassrummet. Sedan till moderaternas Tomas Tobé.  

Tomas Tobé (Skolpolitisk talesperson, M): Den handlar om en storsatsning på lärarna för att lyfta 
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skolresultaten. Vi börjar med betyg från årskurs tre och mer tidigt inlärningsstöd till de elever som inte 

klarar kunskapsmålen.  

Reporter: Och hur mycket vill moderaterna satsa på skolan då? 

Tomas Tobé: Ja, vi hoppas ju kunna gå fram med skarpa vallöften ungefär strax under tre miljarder.  

Till intervjusituation med Jan Björklund. 

Jan Björklund utbildningsminister (FP): Ja jag har i varje budgetförhandling under de här sex åren fått 

slåss med finansministern för att få loss resurser till skolan så jag är ju väldigt glad att han nu också 

säger att det behövs ännu mer satsningar, det är bra.  

Bilder från presskonferens.  

 

Speaker: Moderaterna vill inför valet 2014 satsa på fler speciallärare, mer undervisning i matematik på 

mellanstadiet, obligatorisk förskoleklass, lärarhandledare för svaga skolor och så betyg för från årskurs 

tre.  

Reporter: Vilka tjänar på att det är betyg från årskurs tre då? 

Tomas: De som framför allt tjänar på att få tidigare betyg det är ju de elever som kommer ifrån hem där 

det inte finns en stark utbildningstradition. Och ska vi hålla fast vid detta med att alla ska få en bra start 

i skolan då är betygen allra viktigast för de som har kanske lite tuffare förutsättningar.  

Klippbild till Björklund, pratar med någon, troligtvis reportern som visar förslaget på papper. 

Speaker: Folkpartiet välkomnar att även moderaterna nu vill satsa på tidigare betyg, men 

kristdemokraterna och centern vill vänta.  

Intervjusituation Annie Lööf.  

Annie Lööf, näringsminsiter C: De första sexorna har precis fått sina betyg och jag tycker att det finns 

all anledning att nu avvakta för att sedan se vad den reformen har haft för effekt.  

Speaker: Och oppositionen gör tummen ned för betyg från årskurs tre.  

Intervjusituation Ibrahim Baylan.  

Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson S: Vi har precis sjösatt ett nytt betygsystem, vi är för betyg, 

men jag tror också att det är viktigt att vi ser till att göra andra åtgärder som till exempel mindre klasser 

läxhjälp till alla, obligatorisk sommarskola.  

Intervjusituation Gustav Fridolin.  

Reporter: Betyg från årskurs tre?  

Gustav Fridolin, språkrör, MP: Jag tror inte att det är det som svensk skola behöver, vi behöver mindre 

klasser, vi behöver elever som får tid med sina lärare och då skulle också alla elever kunna få en ärlig 

chans i skolan.  

Intervjusituation flickan Alasan Sagnia.  

Alasan Sagnia: Jag tycker att det är faktiskt bra att de tar upp det som förslag. För till exempel om man 
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får dåliga betyg är inte livet över, man kämpar bara. --- 

 

Det här är som synes ett ganska långt inslag där man låter både barn, lärare och politiker uttala sig om 

ett eventuellt betygssystem. Utgångspunkten är barnen, eftersom de kommer först, sedan låter man 

andra berörda berätta vad de tycker innan barnen, eller framför allt Alasan Sagnia, får sista ordet. 

Eftersom det är flera barn som tycker till, är det svårt att se att någon av dem spelar huvudrollen. 

Reportern är synlig, men inte på ett sätt där hon filmad samtidigt som hon pratar in i kameran utan hon 

syns på klippbilder, framför allt när hon samspråkar med de olika politikerna om det nya förslaget. 

Barnen är filmade när de sitter i sina bänkar och perspektivet är ganska rakt på.  

 

Skillnaderna i dessa två inslag om betygsförändringar är intressanta. Jag kan inte vara säker på att 

Rapport 1993 tidigare haft ett inslag där man frågat just barn om förslaget med det nya betygssystemet 

och i det här fallet är själva händelsen att Carl Bildt besöker en skola, men man hade ju lika gärna 

kunnat ge ungdomarna där chansen att berätta vad de tycker. Min tolkning är att man i inslaget från 

2013 tillskriver barnen viss makt och värde när man låter dem säga vad de tycker. Och fast killen i 

inslaget från 1993 är mycket äldre än de andra barnen så är han ändå porträtterad som liten i 

förhållande till maktens Carl Bildt.  

 

1993-02-21 Far och son i sjödrama 

Nyhetsankare: Utanför svenska norrlandskusten hamnade andra sjöfarare i nöd igår kväll. Far och son 

skulle bara flytta båten ett kort stycke utanför Iggesund, (karta Iggesund och Gävle) men vid 21-tiden hade 

de fortfarande inte kommit tillbaka hem och i området strax söder om Iggesund, där var det kuling och 

14 minusgrader.  

 

Far och son på sjukhussängen, filmade med antydan till grodperspektiv.  

Speaker: Ja, de lever. Far och son. Och det är märkligt. För igår kväll skulle de flytta sin fiskebåt till en 

bättre hamn, det var riktigt oväder på gång utanför (karta och finger som visar på kartan) Hudiksvall, Men 

ishinder och en felaktig kompass fick dem ur kurs.  

 

Intervjusituation, båda sitter på sängen. Filmat lite snett underifrån.  

Mats Engberg, far: Vi tänkte att det stämmer inte, vi är inte på rätt ställe. Det började på att snöa, 

vinden tilltar, vi har inga riktmärken. Vi kan inte, alltså se var vi befinner oss någonstans. Då har vi 

stora problem.  

 

Inzooomat fotografi från räddningsaktionen. Zoomar ut igen.  
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Speaker: Förtvivlat letade de en nödhamn, då stannar motorn och i den hårda blåsten får ankaret inget 

grepp. Hjälplöst driver de på grund. Båten slås sönder och vattnet strömmar in.  

Intervjusituation igen, rakt framifrån. Pojken tittar på fotografiet från räddningsaktionen.  

Mats Engberg: Man tänker inte så jävla mycket. Man är i den situationen naturligtvis, men det är inget 

att göra. Sådär är det, det gäller att överleva och vara lugn och optimistisk.  

 

Helikopter. 

Speaker: Larmet hade gått. F15 i Söderhamn lyckades få ihop en besättning som flyger ut i natten. 

Intervjusituation. 

Göran Löwqvist, löjtnant: Jag trodde inte att de skulle överleva, sånt väder det var. Det var precis som 

att åka in i en vägg där.  

Speak: Helikoptern kunde bara söka i 50 minuter, sedan var den tvungen att vända. På morgonen gick 

de ut igen och upptäckte då haveristen. Då var det minus 14 grader.  

 

Bild räddningsaktionen. Sedan till intervjusituation sonen. 

Reporter: Hur var det att sitta där på kanten?   

Mikael Engberg, son: Det var kallt.  

Reporter: Tänkte du att, det här överlever jag inte? 

Mikael: Ja, det gjorde jag. Nickar.  

Vad var det värsta? 

Väldig närbild på hans ansikte i intervjun.  

Mikael: Det var kylan och väntan. Väntan på räddning. 

Men du då, kände du något särskilt som pappa? 

Mats: Nä, vi var ju likställda. Jag var ju egentligen inte någon pappa där utan var ju mer ombord. Och vi 

pratade tillsammans och löste problemen som vi kom överens om.  

Speaker: De höll värmen med en presenning. Till land var det ungefär 40 meter. Vid bild på reportern och 

intervjusituationen.  

Reporter: Hade ni kunnat simma i land? 

Mats: Nä, det tvivlar jag på. Det är för kallt i vattnet, man simmar inte många meter när det är sådär. 

Det är klart visst hade vi chansat om båten hade sjunkit, det hade vi gjort, något måste man ju göra. 

Men vi var överens båda två om att vi går inte i sjön så länge vi flyter.  

 

Karta och finger igen.  

Speaker: Det blev helikoptern som hittade dem. Efter en hel natt på vraket.  
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Intervjusituation utanför helikoptern. 

Bengt Henriksson, kapten: De här människorna hade alltså en enorm tur, vi har alltså ingen beredskap 

utan vi lyckades ragga ihop ett gäng som kunde sticka ut på uppdraget här.  

Sonen i sängen, sjuksköterska kollar blodtryck. Filmat uppifrån.  

Speaker: Ett lyckligt slut, far och son blev nedkylda men undkom förfrysningar. --- 

 

Pojken i det här inslaget är troligen, som jag nämnt tidigare, i övre tonåren men jag har ändå gjort 

bedömningen att han är under 18 år. Och här är det intressant att se hur kameravinklar ändras, från 

antydan till grodperspektiv i början där både far och son filmas, till att i slutet när man filmar pojken i 

sängen, ta perspektivet uppifrån. Det råder ingen tvekan om att det är något dramatiskt som inträffat, 

både de intervjuade och reportern understryker att de borde egentligen ha dött därute. I det här inslaget 

hör vi reporterns frågor och det var nog nödvändigt. Reportern försöker få sonen att säga något som 

vittnar om hur dramatiskt det var, men lägger istället orden i munnen på honom, ”tänkte du att, det här 

överlever jag inte?”. Det är också intressant att pojken bara benämns som ”son”, man får inte veta 

någon ålder på honom eller vad han gör till vardags. Både far och son befinner sig i det här inslaget på 

sjukhuset och har sjukhuskläder på sig. I inslagets intro sitter de uppradade på en brits och pappan 

berättar vad som hände och vad de tänkte medan sonen bara sitter bredvid. Pappan är den som berättar, 

samtidigt tvivlar jag på att det ens blivit någon nyhet om det bara var pappan som suttit hela natten på 

en förlist båt och väntat på räddning. Pojken tillför alltså dramatik till historien, men han är ändå inte 

inslagets huvudperson.  

 

2013-02-10 Långdragen konflikt i Syrien drabbar civilbefolkningen 

Nyhetsankare: Så till Syrien där striderna mellan regeringstrupper och oppositionsgrupper fortsätter. 

(klippbilder, flygplan, rök efter att något slagit ned) trots vissa öppningar av förhandlingar mellan de stridande 

parterna. Idag möttes också FN och arabförbundet i Kairo för att diskutera konflikten som hittills 

(klippbild man i kostym) beräknats kostat 65 000 människor livet och tvingat närmare 800 000 syrier på 

flykt. Med oss direkt nu är vår korrespondent Samir Abu Eid som befinner sig i norra Syrien, Samir det 

pratas om öppningar för förhandlingar (splitbild Samir/ankare) Hur är viljan till samtal bland de 

oppositionella som du möter? 

Bild Samir bara.  

Samir: Jag har ju varit här i Syrien under inbördeskriget flera gånger och jag tycker att det är en viss 

skillnad den här gången jämfört med tidigare. De allra flesta regimmotståndare de menar att president 

Bashar al Assad måste avgå innan det går att förhandla med regimen han har så mycket blod på sina 

händer menar dem att han måste bort först. Men ganska många som jag har pratat med här nu de 

menar att kriget måste ta slut, dödandet måste ta slut och att det då kan vara värt att, de tycker att 
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oppositionen bör prata med Al Assads regim.  

Nyhetsankare: Det verkar trots det här som att striderna bara fortsätter, du och fotografen Ulf  

Sandlund har ju besökt Aleppo Syriens största stad, hur är det där? 

Samir: Det första som slår en när man besöker Aleppo, det är att bland alla sönderbombade hus så 

finns det också väldigt mycket människor och det beror på att när striderna startade där i somras och de 

efterföljande månaderna när det var som allra värst, då var det tusentals människor som flydde ut på 

landsbygden mot den turkiska gränsen och över till Turkiet och bodde i flyktingläger och så, men de 

senaste månaderna har det varit relativt lugnt, det har varit något slags dödläge mellan rebellerna och 

regimen i Aleppo just och många har vågat sig tillbaks. Men nu då, de senaste dagarna bara, så har det 

varit en hel del strider och attacker.  

 

Rasad byggnad och några män som passerar. Öppet torg där människor går förbi, trasiga byggnader.  

Speaker: Även om en del har flytt härifrån Aleppo så är ändå de flesta kvar och på vissa gator är det 

mycket folk ute. Man som säljer potatis på gatan, sedan över till en klippbild med sopor.  

Men nästan ingenting fungerar här i Syriens största stad och det pågår ett krig. Byggnad filmad nerifrån.  

 

Hosam Qasad: Invånare: Det är besvärligt, folk kan inte sova på natten på grund av striderna. Och 

situationen blir bara värre.  

Reporter i Aleppo: Överallt här i Aleppo ser man sönderbombade hus, här är ett, här ett annat (filmas 

lite nedifrån så att man ser hela husen och Samir) som är helt jämnat med marken och man kan också se här 

hur husen intill är förstörda av splitter och tryckvågor.  

Gata, bilar människor.  

Speaker: Strax efter att vi lämnat den här platsen hör vi två explosioner och vi åker till närmaste sjukhus. 

Folksamling utanför sjukhus, röster som pratar i munnen på varandra. Bild man på brits. Händer som rör sig framför 

kameran. Reporterns midja i bild, med mikrofonen i högsta hugg.  

Pojke visas från sidan. Blod droppar ned på hans hals. Rum med skynke. Det är mörkt. Människor rör sig innanför. 

Pojke bakifrån, blodigt hår och det droppar. Medicinsk utrustning i bakgrunden.  

Speaker: Flera av dem skadade är barn.  

Reporter: Vad var det som hände? 

Pojken vänder ansiktet mot reportern och syns i profil i bild.  

Josef, 9 år: Jag sprang när granaten föll. Då kände jag att något träffade mig i huvudet.  

Samtidigt som han pratar zoomas bilden ut, han sitter på en brits och reportern på huk framför, Josef  ser ledsen ut och 

tittar ned.  

Speaker: Enligt vittnen så är det den syriska militären som skjutit granater mot ett vanligt 

bostadsområde.  
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Upprörda röster utanför sjukrummet. Bild på soldat i ett annat rum som vårdas. Några av de skadade är rebeller, 

men de allra flesta är civila. På det provisoriska sjukhuset är det brist på det mesta. Läkare utrustning, 

mediciner och el. Klippbild på blod på betong och en slang.  

Josef: Jag kände på huvudet och såg blod. Då tryckte jag handen mot såret.  

Bilden blir mörk, strömmen går ett ögonblick. Josef  tittar ned och är nära att brista ut i gråt. 

Reporter: Vad såg du mer? Vad såg du efter att granaten fallit? 

Josef: Jag såg mig inte om utan sprang hem direkt.  

Tittar ned och upp på reportern igen. Sedan ut till en gatubild. 

Speaker: Inbördeskriget här i Syrien är snart inne på sitt tredje år och bland vanligt folk här i Aleppo är 

krigströttheten stor.  

Pojkar på gatan. 

 

Hosam Qasad: Vi vill att bombardemanget ska ta slut, flygbombningarna, artilleriet, allt! Vi vill börja 

jobba igen och få tillbaka elen och vattnet.  

Klippbild Josef  någon som håller hans huvud och en läkare med plasthandskar som torkar och syr.  

Vi vill kunna försörja våra barn igen, det är allra viktigast.  

Josef  tar upp handen och markerar att det gör ont.  

Nyhetsankare: Och det ska ha gått bra för nioårige Josef  enligt de uppgifter vi fått, han fick vård som ni 

såg på bilderna här.--- 

 

I det här inslaget är kanske inte Josef  huvudperson, men han är utan tvekan den person man minns 

efter att ha sett inslaget eftersom han framkallar känslor hos tittaren. Det är omöjligt att inte bli berörd 

av en nioårig pojke som träffats av granatsplitter i huvudet och som med gråten i halsen berättar vad 

han varit med om. Reportern i inslaget har en också framträdande roll eftersom han redan innan 

inslaget intervjuas av nyhetsankaret, det är troligen också därför han förekommer med namn i min 

analys medan de andra reportrarna inte gör det. Han är synlig, och han har också den stora fördelen att 

kunna prata direkt med människorna i Aleppo eftersom han kan arabiska. Han behöver ingen tolk och 

visst betyder det att han kan komma nära där han sitter på huk framför britsen som Josef  sitter på. 

Frågorna som han ställer är öppna och han lägger inte orden i Josefs mun. Inslaget är dramatiskt, 

främst eftersom det är en sådan stressad situation och att det är ett barn som skadats, det finns inga 

förskönande omskrivningar utan man får se närbilder på Josefs blod. På många ställen i min analys har 

jag skrivit att man behandlar barnen som man skulle ha behandlat en vuxen i inslagen 2013. Här tror jag 

snarare att det kan vara tvärt om, hade man vågat gå så nära och trängt sig på en sårad, vuxen man? 

Dessutom så förekommer bara Josefs förnamn, vet man inte vad han heter i efternamn? Har man valt 

att inte publicera det? Här finns inte heller någon vårdnadshavare, vet dessa om att Josef  filmats 
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blödande av svensk television?  

 

Dessa två inslag är kanske de mest olika, även fast de har liknande kategorisering. Den svenska pojken 

som intervjuas på sjukhuset ser inte ut att vara särskilt illa däran, även om det säkert var en pärs att sitta 

i minusgrader på en båt en hel natt och fundera över om man kommer räddas eller frysa ihjäl. 

Dessutom sitter hans pappa bredvid honom. Josef  däremot befinner sig mitt i chocken, han blödde och 

sprang och då hittade en svensk journalist honom. Är det etiskt riktigt att intervjua ett barn, eller vem 

som helst under de omständigheterna?  

 

6.4 Sammanfattning av den kvalitativa analysen 

Sammanfattningsvis kan man se genomgående skillnader i materialet från 1993 och 2013. I inslagen 

från 2013 sätts barn i fokus på ett annat sätt och de kommer till tals i större utsträckning än i inslagen 

från 1993. Barnen i inslagen från 2013 är oftare huvudpersoner när de medverkar, medan barnen som 

intervjuas i inslagen från 1993 inte ges något stort utrymme. Under 1993 dominerar fågelperspektivet 

när man filmar barn, det vill säga att de filmas uppifrån i intervjusituationer, vilket gör att de 

förminskas och marginaliseras. Barnen som intervjuas i inslagen från 2013 är genomgående filmade 

rakt framifrån.  

 

Man kan också se en skillnad i hur reportern förhåller sig till de intervjuade barnen, i materialet från 

1993 förekommer det att reportern lägger ord och värderingar i munnen på barnen, dels genom 

ledande frågor, men också genom att i sin speakertext berätta hur barnen känner eller tänker. Det 

förefaller också vara en skillnad i hur man dramatiserar nyhetsmaterial under de olika tidperioderna. 

1993 kunde man lägga till skrämmande ljud som inte alls var dokumentära, medan man 2013 snarare 

skapar dramatik bara genom att visa väldigt dramatiska verklighetsbilder.  

 

I materialet från 2013 framställs barn allt mer som om vuxna, det vill säga att de får prata för sig själva, 

faktum är att det inte förekommer någon förälder eller vårdnadshavare i något av de analyserade 

inslagen. Förhållandet ser lite annorlunda ut 1993, i två av de analyserade inslagen finns föräldrar med.  

 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Det finns klara skillnader i hur barn porträtteras under de tre undersökta veckorna 1993 och 2013. Inte 

nog med att fler barn kommer till tals 2013, de behandlas och framställs också på ett helt annat sätt i 

inslagen. I inslagen från 1993 kan man se att många av barnen som intervjuas filmas uppifrån, vilket 

förminskar dem, medan det var ovanligt i inslagen från 2013. Man kanske kan hävda att perspektivets 
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betydelse när man filmar eller fotograferar är mer vida känt idag än 1993. Kanske fick man inte lära sig 

sådant som journalist för 20 eller 30 år sedan? Och att grodperspektivet i inslagen från 1993 mer är ett 

tecken på okunskap; jaha, måste man sitta på huk för att filma ett barn? Men det kan naturligtvis också 

vara ett tecken på att tekniken ser annorlunda ut idag än för 20 år sedan, jag föreställer mig att 

kamerorna var tyngre och otympliga, kanske var det rent omöjligt att sätta sig på huk, men då borde 

man rimligtvis kunna sätta barnen i rätt höjd i alla fall.  

 

Själva inslagsformatet har också förändrats på 20 år, och säkerligen också hur publiken tar till sig 

nyheterna. Eftersom jag i min studie bara har analyserat inslagen där barn intervjuas, så vet jag 

egentligen inte om man lägger ord i munnen även på vuxna 1993, det kanske är en företeelse som 

förekom i TV-inslag på den tiden och inte är specifikt just för hur barn porträtteras. Men i alla fall 

förefaller det som om barnen har mer makt över hur de framställs idag. Innan var det i större 

utsträckning reportrar som tolkade vad och hur de kände, medan de idag faktiskt får sätta ord på det 

själva och det borde minska stereotypiseringen och ge en rättvisare återgivning av verkligheten. 

 

Det har egentligen inte varit mitt studieområde, men jag skulle vilja säga att skillnaden mellan hur barn 

och vuxna porträtteras och gestaltas i nyheterna är mindre nu än den var 1993. Det är svårt att peka ut 

vad det kan bero på, FN:s barnkonvention har säkert spelat roll för hur barnens plats i samhället och 

även i nyheterna har förändrats. Nu har vi i Sverige till exempel lagstiftat in delar av barnkonventionen, 

från och med i år ska alla barn ha rätt till skolgång till exempel, även de barn som vistas i Sverige utan 

att ha uppehållstillstånd. Samtidigt driver medielogiken fram mer gripande nyhetsinslag, en pojke med 

gråten i halsen och blödande huvud ger oss mer utrymme för att känna efter än hundratals anonyma 

som dödats i ett bombattentat. 

 

En annan skillnad som är intressant att reflektera över är fler flickor än pojkar kom till tals under 2013 

jämfört med 1993. Framför allt i ålderskategorin 7-12 är flickorna överrepresenterade. Kan det på 

något sätt tydas som att flickor är mer benägna att ställa upp på intervjuer i den åldern? Har de mer att 

säga? Eller ser man barnen som könlösa, det vill säga, bara som barn och inte som blivande kvinnor 

och män så att man inte ens strävar efter att göra det jämställt? Det finns säkert tillfällen då barn kanske 

inte vill vara med i tv eller prata, vi vet inte i vilken utsträckning man faktiskt försökt att få med något 

barn i sändningen. Inte heller vet vi om det fanns andra nyheter som är relaterade till barn som inte fick 

plats i sändningen eller som man helt enkelt valde att inte ta med. 

 

Den tidigare forskningen indikerar att barn ses som konsumenter i större utsträckning idag än vad de 

gjorde 1993 och det har jag också sett tecken på, jag tänker framför allt på enkäten i materialet från 
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2013 där man frågat flera barn vad de handlat under sin semester i London. Det är klart att det också 

kan bidra till att ge barn en mer central plats i samhället, där viktiga konsumenter ges utrymme i media. 

Jag skulle också vilja komma tillbaka till internets betydelse. Många barn i den här delen av världen föds 

med en surfplatta i handen och det påverkar hur de lär sig att både kommunicera och påverka. I 

bloggvärlden är många barn eller ungdomar både viktiga konsumenter och marknadsförare.  

 

Mediesituationen i Sverige gör också att kampen om publiken hårdnar. SVT har sitt sändningsuppdrag 

att ta hänsyn till och kan inte sända vad som helst för att locka tittare. I konkurrenssituationen hittar 

man kanske egna knep om hur man ska gå till väga, enligt medielogiken försöker man väcka känslor hos 

publiken. Med gripande intervjuer med barn i utsatta situationer kan man effektivt ruska om publiken, 

men ändå hålla det rumsrent utan att gå över gränsen till sensationsjournalistik. Dessutom kan man 

samtidigt ta sitt sociala ansvar och checka av barn från listan över vilka som ska få komma till tals i 

programmet och fylla upp sina public servicekrav. Tidningar och kommersiella kanaler saknar dessa 

krav på mångfald, men det är svårt att jämföra mitt resultat med den tidigare forskningen eftersom man 

ofta har räknat i vilka sammanhang barn omnämns snarare än när de får komma till tals.  

 

Att se till att barn får en plats i offentligheten och att de kommer till tals i nyhetsprogram är såklart 

viktigt, men gäller att man gör det av rätt anledning. Inte för att det hade varit ”snyggt” med ett barn 

bland de tillfrågade i enkäten, utan för att man faktiskt bryr sig om vad de som individer vill säga. Det 

är en fin balansgång mellan att lyfta fram utan att exploatera och porträttera utan att stereotypisera. I 

det material som jag undersökt kan jag se att SVT har gjort en resa, från att mest ha med barn som 

dekoration i periferin till att faktiskt låta dem färga nyhetsmaterialet. I vissa fall med blod.   

 

Kanske gjorde SVT:s stjärnkorrespondent Samir Abu Eid sig skyldig till ett etiskt övertramp där på 

sjukhuset i Aleppo. Även om Josef  sa att han gärna ville bli intervjuad, var han i ett sådant tillstånd att 

han var kapabel till att ta det beslutet?   

 

Det finns oerhört mycket mer att undersöka om massmedier och barn, framför allt när det gäller 

nyheter och utrikesmaterial. Tillåter sig journalisterna att klämma sig lite närmare barn i andra länder, 

eftersom de enligt representationens definition är så mycket ”de andra” som de kan bli, det vill säga, de 

är inte bara från en annan och i många fall fattigare del av världen, de är också barn. Hur påverkar det 

vår syn på barn här i Sverige? Och är det en medveten strategi att belysa misär i andra delar av världen 

genom att visa den ur ett barns perspektiv? En tidig idé jag hade inför den här magisteruppsatsen var 

att titta närmare på vad olika nyhetsredaktioner i Sverige har för policys när det gäller barns medverkan. 

Har de ens policys eller går man lite på känn? Och hur skulle de förhålla sig till att intervjua Adam, 9 år, 
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som sitter i väntrummet på Karolinska sjukhuset och blöder i huvudet efter en bilolycka?  

 

Det hade också varit intressant att se vilka skillnader det finns om man jämför public services nyheter 

med de nyheter som sänds på kommersiella kanaler som till exempel TV4. Hur förhåller de sig till att ta 

ett socialt ansvar och se till att rösterna i programmet speglar Sveriges befolkning?  
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Bilaga 1. Kvantitativt analysschema 
Variabler och variabelvärden.  

 

Datum: Vilket datum sändes inslaget på tv? 

Handling: Vad handlar inslaget om? En kolumn där jag i löpande text beskriver inslaget.  

Kategori: Hur kan inslaget rubriceras? Kategoriseras som Våld/Brott/Katastrofer, Utbildning, Politik, 

Nöje/Kultur/Fritid, Vård och Hälsa. 

Intervjuade flickor: Hur många flickor under 18 år kommer till tals? 

Intervjuade pojkar: Hur många pojkar under 18 år kommer till tals? 

Intervjuad, ålder 0-6: Hur många barn upp till sex år kommer till tals? 

Intervjuad, ålder 7-12: Hur många barn mellan 7 och 12 år kommer till tals? 

Intervjuad, ålder 13-17: Hur många barn mellan 13 och 17 år kommer till tals? 

Medverkande flickor: Hur många flickor under 18 år syns i inslaget eller omnämns? 

Medverkande pojkar: Hur många pojkar under 18 år syns i inslaget eller omnämns? 

Medverkande 0-6: Hur många barn upp till sex år syns i inslaget eller omnämns? 

Medverkande 7-12: Hur många barn mellan 7 och 12 år syns i inslaget eller omnämns? 

Medverkande 13-17: Hur många barn mellan 13 och 17 år syns i inslaget eller omnämns? 

Hur medverkar barnet?:  I denna kolumn förtydligar jag hur barnet nämns eller syns i sammanhanget.  

Inslagets längd: Hur långt är inslaget? Klockas.  

Barnets tid: Om barnet intervjuas, hur lång tid får det prata? Klockas. Kan senare ställas i förhållande till 

själva inslagets längd.  

Pratar barnet för alla barn?: En vanlig uppfattning är att barn får prata för alla barn istället för att bara 

svara för sig själv. Besvaras här med ja eller nej.  

Barnets roll: Vilken roll spelar barnet i inslaget? Offer, elev, etc.  
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Bilaga 2. Kvalitativt analysschema 

 

Vad handlar inslaget om? 

 

Är inslaget dramatiserat och i så fall hur? 

 

Vem är inslagets huvudperson? Barnet? Reportern? Annan medverkande? 

 

Vad får barnet uttala sig om? Hörs reporterns frågor? Är de i så fall öppna eller stängda? 

 

Syns reportern i bild? 

 

Hur filmas barnet? Rakt framifrån, i grodperspektiv eller fågelperspektiv? Och hur påverkar det 

innehållet? 

 

Finns det en skillnad i hur barnet filmas mot hur vuxna medverkande i samma inslag filmas? 

 

Får barnet uttrycka sig eller lägger reportern ord eller åsikter i barnets mun? 

 

 

 


