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Abstract 

 

Uppsatsen undersöker dilemman och strategier när omyndiga barn och unga ska få komma till 

tals i svenska nyhetsmedier, och på vilket sätt myndighetsgränsen ingår som en parameter när 

mediers ansvarighet (media accountability) ska tolkas på detta område. Frågorna diskuteras ur 

ett barnrättighetsperspektiv, och utgår från barndomssociologins tankar om barndom som en 

social konstruktion. En analys av de medieetiska kontrollinstansernas friande och fällande av 

anmälda publiceringar visar att ett flertal etiska övertramp begås i samband med att unga om-

talas som brottsoffer eller anhöriga, medan etiska övertramp i samband med intervjuer är be-

tydligt färre, och då framför allt när barn får personifiera sociala problem. Av en kvalitativ 

intervjustudie med utgivare inom olika typer av nyhetsmedia, varav flera branschdomineran-

de, framgår att utgivare i stort sett helt vill undvika negativa reaktioner från vårdnadshavare. 

Försiktighetsprinciper och målgruppstänkande dominerar över mångfaldsprinciper. Flera tid-

ningar har också prioriterat bort tidigare barn- eller ungdomssatsningar. Samtidigt visar un-

dersökningen att sociala medier innebär nya möjligheter även för nyhetsmedier, med direkt-

kontakt till unga källor och dialog där unga personer kan bidra med erfarenheter och åsikter i 

en bredd av frågor.  

 

Nyckelord: Barnperspektiv, barnsociologi, demokrati, empowerment, etik, medborgare, media 

accountability, pressetik, unga och media, yttrandefrihet. 
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1.  Inledning 

”Den där tunneln är ju inte färdig förrän dagens unga har vuxit upp, det är ju för dem som det 

här byggs. Det vore ju mest intressant att fråga dem vad de tycker egentligen”. 

Så reflekterar Göteborgs-Postens redaktionschef självkritiskt när han konstaterar att det 

framför allt är medelålders män som fått tycka till i GP om den planerade Västlänken. Att 

vara under 18 år innebär att inte få rösta – men hur är det med att få höras med sin röst i of-

fentlighet och medier? Vid årsskiftet 2014/2015 hade Sverige nästan två miljoner invånare 

under 18 år enligt SCB:s befolkningsstatistik. Medieforskningen visar att andelen nyheter och 

reportage om barn och unga inte motsvarar deras andel av befolkningen, och ännu färre är 

inslagen där unga själva får komma till tals. Ungas frågor och perspektiv får alltså mindre 

utrymme, och de erbjuds mindre igenkänning i nyhetsmedierna. 

I Sverige finns också flera exempel på redaktioner som bara låter personer under 18 år 

medverka efter att ha hämtat in vårdnadshavarens tillstånd. En del journalister vittnar också 

om att de har fått lära sig en 18-årsregel runt källor på sin utbildning. Innebär det att yttrande-

friheten har fått en åldersgräns? Och hur tänker medier som inte har sådana regler? När jag 

mött journalistkollegor och ställt frågan hur de själva gör har jag mötts av osäkerhet och till 

och med lite skuldmedvetenhet: Vad måste man, vad bör man och hur gör andra egentligen? 

I ett bredare perspektiv handlar det inte bara om en källa är myndig eller minderårig, utan 

den bild som konstrueras av barndom och ungdom. Kan vi som blivit äldre tycka att barn och 

ungdomar faktiskt har något att tillföra i den offentliga samhällsdebatten? Och hur förhåller 

sig de traditionella medierna när unga tar till orda i andra kanaler, som bloggar, Youtube och 

sociala medier. 

Min förhoppning med den här uppsatsen är att belysa skärningspunkter mellan demokrati- 

och mångfaldsfrågor, yttrandefrihet och publicistisk varsamhet samt vårdnadshavares rättig-

heter. Här finns många viktiga frågor att diskutera och förtydliga, för mediebranschens orga-

nisationer och redaktioner, journaliststudenter, den som värnar om yttrandefrihet och mång-

fald i medier, och sist men inte minst – för vårdnadshavare, barnen och de unga medborgarna. 

Mycket medieforskning handlar om ”hur det blev” – alltså mätningar av hur unga får synas 

och komma till tals i press, radio eller tv. Jag söker redaktionernas tankar runt ”varför det 

blir” – svårigheterna, idealen, verkligheten – eller som det formuleras i syftet: publicistiska 

strategier och dilemman hos redaktioner när unga ska få komma till tals.  Att ge en tydligare 

bild av hur olika utgivare ser på ämnet kan förhoppningsvis leda till bättre och djupare diskus-

sioner – och på sikt även påverka ”hur det blev”. 
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2. Syfte och frågeställning 

Utgångspunkten för uppsatsen är att medierna har en viktig och svår utmaning i att ge röst 

även åt barn unga och att det finns en otydlighet när deras medborgerliga rättigheter ska tolkas 

i praktiken. Uppsatsens syfte är därför att undersöka publicistiska dilemman och strategier i 

samband med att minderåriga ska få komma till tals i svenska nyhetsmedier. 

Avsikten är att ge en bild av begränsningar och möjligheter, motstridiga principer och grå-

zoner utifrån de medieetiska kontrollsystemen och svenska utgivares erfarenheter och reso-

nemang, och på så sätt skapa underlag för en djupare etisk diskussion. Med barn avses perso-

ner under 18 år, men störst fokus läggs på åldersgruppen 15–18 år som är mer nära myndig-

hetsåldern och som även fått en del skyldigheter och rättigheter i samhället. 

De konkreta frågeställningarna är: 

 Hur ser medias kontrollinstanser på minderårigas medverkan i medier? 

 Hur prioriterar de undersökta utgivarna att ge röst åt barn och unga?  

 Hur ställs unga personers rätt till yttrandefrihet mot exempelvis vårdnadshavarens 

rättigheter och publicistisk hänsyn till minderåriga som intervjupersoner? 

 Vilken bild ger utgivarna av redaktioners policyer och praktiken? 

Frågorna sätts också in i en samtida kontext av hur digitala plattformar gett ungdomar nya 

redskap för att kommunicera och interagera – vilka reflektioner görs på redaktionerna runt 

detta? Uppsatsen avslutas med en normativ diskussion om möjliga förhållningssätt till unga. 

2. 1 Avgränsning 

Fokus i undersökningen ligger på hur redaktioners mål och normer uttrycks av ansvariga utgi-

vare. Skillnaden mellan självbild och verklighet kan vara stor, men att klarlägga hur redaktio-

nella mål eller riktlinjer verkligen följs i praktiken har fått läggas åt sidan i denna uppsats.  

3. Tidigare forskning – unga och medier 

Det här avsnittet inleds med en introduktion till forskningsfältet unga och medier, med forsk-

ning om hur barn och unga framställs i media, i vilket utsträckning och på vilket sätt de får 

medverka enligt studier som rör både etermedia och dagspress. 

Unga och medier är ett brett och internationellt forskningsfält med många olika infalls-

vinklar, till exempel vilken tillgång unga har till olika medier, hur unga använder medier, vad 

de föredrar för mediainnehåll, om risker med den nya informationsteknologin i en digital ål-

der, hur skola och vuxenvärld bäst kan förmedla mediekunskap och källkritik eller skydda 
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från kommersiell påverkan och våldsskildringar i media. Det kan också handla om barns del-

aktighet via skoltidningar eller speciella organisationer och nätverk, om barns rättigheter och 

om empowerment, alltså hur unga kan få egenmakt och verktyg att agera som medborgare och 

till och med förändra samhället, genom medieutbildning och satsningar i olika delar av värl-

den. (von Feilitzen & Bucht, 2001; Carlsson & von Feilitzen (red), 2006; Tufte (red), 2013).  

Det område som är mest aktuellt för den här uppsatsen handlar om representationen av 

unga, alltså hur unga framställs och hur mycket de får komma till tals. Som helhet är barn 

kraftigt underrepresenterade i media: De syns sällan, deras röster hörs sällan och vuxna talar 

också sällan om dem. Det finns en likhet med andra marginaliserade befolkningsgrupper med 

lägre status i samhället, till exempel äldre kvinnor, invandrare, arbetarklass, språkliga minori-

teter etcetera (Feilitzen & Bucht, 2001, s. 43). 

Trots att Barnkonventionen som kom 1989 har formuleringar som tar fasta på barns kvali-

teter och styrkor (barn avser alla under 18 år) så kom det inte alls att avspeglas i medias fram-

ställningar av barn det kommande decenniet, menar Franklin (2002). I stället för empower-

ment av unga ser han en utveckling mot två olika typer: the victim (offret) and the villain 

(värstingen). Bilden av barnet som oskyldigt, passivt och utsatt offer härleder han till traditio-

nella västerländska uppfattningar om barndom. I kontrast till den skapas också en allt mer 

inflytelserik mediabild av barn och unga som brottslingar, även mördare, upprorsmakare eller 

ohanterliga elever. Det skapade i sin tur snarare allmänna diskussioner om ännu mer auktori-

tära åtgärder riktade mot unga. En annan observation är att unga ofta får personifiera sociala 

problem och samhällets missförhållanden i media (Prout, 2003). 

Svenska studier från 1980-talet visade att personer i förskoleåldern syns i svensk tv mot-

svarande en åttondel av sin befolkningsandel och gruppen 0–12 år en tredjedel. Ungdomar i tv 

motsvarade däremot sin befolkningsandel, men får inte komma till tals, utan blir objekt. De 

som syns mest i media är gruppen 24–45 år, sedan går det åter neråt, och personer över 65 har 

en underrepresentation precis som barn. Enligt von Feilitzen (1989) går den skeva åldersre-

presentationen igen i alla medier med små variationer. Undantaget är reklamen. Hon säger 

också att bilden förstärks om man också undersöker kvaliteten av representationen, med 

aspekter som tid/utrymme, vem som uttalar sig och som namnges. 

Från 2000-talet och 2010-talet har det varit svårare att hitta jämförbara, breda beskrivningar 

av unga i traditionella mediekanaler, men samtidigt inte heller några studier som tyder på en 

stor förändring. Söderlind och Engwall (2005) har undersökt texter om minderåriga i Dagens 

Nyheter 1950–2000 och ser att rapporteringen om barn och unga på 1950- och 60-talen hand-

lade mycket om olyckor, sedan dominerar skola och förskola, och på 2000-talet finns en ök-
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ning av rapportering som handlar om brott – med unga som brottslingar eller offer. Framför 

allt är det i egenskap av skolelever som minderåriga tycks ha status i samhällsrapporteringen. 

Skolan är en del av offentligheten där barn och unga tillåts agera – men det innebär inte själv-

klart återverkningar i resten av offentligheten (s. 132). Det som slår forskarna är hur sällan 

barn och ungas uttalanden får stå för sig själva, så gott som alltid kompletteras med uttalanden 

av vuxna. En annan tendens var att barn och unga på bild har ett större värde i nyhetsrapporte-

ringen än deras röster: På bild kan minderåriga förekomma i många olika sammanhang. 

År 2000 hade drygt hälften av de svenska dagstidningarna särskilt barn- eller ungdomsma-

terial, och 19 procent särskilda sidor för ungdomssport. Det här var framför allt i lokaltidning-

ar med upplagor på 10 000–40 000, mer ovanligt i storstadspress och obefintligt i rikspress. 

Att ha material för eller av unga i en ungdomsredaktion verkade inte vara en konkurrensfak-

tor, utan snarare en resursfråga. En studie av det speciella barnmaterialet i två lokaltidningar 

visade ändå att barn även där oftare framställs i gruppbilder, är anonyma och att de uttalar sig 

i mindre utsträckning än vuxna. En enkätundersökning med barn i de två lokaltidningars ut-

givningsområden visade också att barn ofta råkat hamna i tidningen för att de varit på en spe-

ciell plats, och ibland inte ens varit medvetna om att de blivit fotograferade. Andra har blivit 

tillfrågade om de ville vara med eller fått svara på en fråga. Barnen var alltså sällan direkt 

nyhetskälla, och ofta utbytbara. Exempel är badreportage på sommaren. (Sundin, 2004) 

En jämförelse mellan SVT:s Rapport-sändningar 2013 respektive 1993 visar att antalet in-

slag med och om barn under 18 år fortfarande är få. Däremot kan minderåriga numera vara 

huvudpersoner i inslagen, de får prata mer själva och även kameravinkeln – som tidigare var 

uppifrån, har förändrats (Ekström, 2013). 

I grannlandet Norge har Krumsvik (2014) konstaterat att åldersgruppen 15–19 år är under-

representerad och oftare omtalas än får tala med egen röst i norska tidningar, tv och på nätet. 

Unga förekommer dessutom oftast i så kallade mjuka nyheter, som sport och kultur, och mest 

i positiva sammanhang: 55 procent positivt, 25 procent neutralt och 20 procent negativt. Slut-

satsen blir att media med en ung persons blick kan framstå som väldigt irrelevant, att högre 

nyhetströskel innebär färre ungdomar och att även nätutgåvorna glömt ungdomarna. 

Svenska Journalistförbundet (SJF) och organisationen Ung media inspirerades av den norska 

studien, och genomförde en egen studie av svensk press och etermedia 2015, som resulterade 

i rapporten Unga i media – vi talar om dem men sällan med dem. I undersökningen definieras 

unga som personer under 25 år. Slutsatserna är ändå liknande: Vuxna talar om unga i 18,5 

procent av inslagen i etermedia, och unga talar själva i 5,6 procent. För pressen inklusiva nät-

upplagor blev siffran 5,9 procent respektive 4,4 procent. 
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4. Bakgrund 

I samhället finns flera olika åldersgränser. Det här avsnittet inleds med några exempel på detta 

och övergår sedan till frågan om yttrandefrihet och ålder. FN:s Barnkonvention tas upp ur 

denna aspekt, men också bredare om barns fri- och rättigheter och vårdnadshavarens roll. 

4.1 Yttrandefrihet och åldersgränser 

I Sverige är myndighets- och rösträttsåldern 18 år, men straffmyndig blir man redan vid 15 år. 

När det gäller straffpåföljder skiljer rättsväsendet mellan ungdomar, 15–18 år, unga personer, 

upp till 21 år, och vuxna (Åklagarmyndigheten). Vid 13 års ålder är det tillåtet att börja arbeta, 

vid 16 år starta egen firma, bestämma över egentjänade pengar, anmäla flyttning och skriva 

under anmälan själv (Barnombudsmannen, 2015). Sociala medier som Facebook och Insta-

gram har satt upp företagsegna åldersgränser på 13 år för sina användare.  

Den svenska grundlagen om yttrandefrihet gäller ”varje svensk medborgare” (Svensk för-

fattningssamling 1991:1469).  I Demokratirådets rapport Medierna och yttrandefriheten (Pe-

terson, Brink Lund, Smith & Weibull, 2007) konstaterades att yttrandefrihetens grunder går 

att hämta i politisk filosofi, att existens och omfattning vilar på rättsregler – men i praktiken 

till stor del vilar på mediernas redigerande makt. Ingenstans i rapporten berörs begränsningar 

eller dilemman som handlar om yttrandefrihet i media för unga eller omyndiga medborgare. 

I den offentliga debatten inom detta ganska smala område – barns rätt till yttrandefrihet i 

svensk media – återfinns personer som utifrån samma lagar och konventioner kommit till helt 

olika slutsatser. Ylva Mårtens, lektor i radioproduktion och mångårig reporter på numera ned-

lagda Barnen i P1, säger själv att hon har barns yttrandefrihet som en av sina käpphästar: 

Många tror att det är föräldrarna som bestämmer om barns yttrandefrihet.  arn har rätt att yttra sig fritt, 

vara med och påverka.  agen om yttrandefriheten har inga åldersgränser. Det är en mänsklig rättighet 

även för medborgare under    år.” (Mårtens, 2014). 

 on framhåller också att det inte finns några lagar och regler som säger att det är förbjudet att 

intervjua barn och ungdomar utan föräldrars tillstånd, och att det inte finns några särskilda 

anvisningar i de pressetiska reglerna för press, radio och tv. Samtidigt säger hon att det ”för 

det mesta” är bra om föräldrarna är informerade. Även Ola Sigvardsson, allmänhetens press-

ombudsman (PO) sedan april 2011, formulerade sig två månader tidigare så här som chefre-

daktör i Östgöta-Correspendenten:  
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Det är så lätt att låta vuxenvärlden styra nyhetsflödet, barnen ringer sällan vår tipstelefon. Ändå är de lika 

välkomna. Enligt FN:s barnkonvention har barn samma yttrandefrihet som vuxna. Inte ens föräldrar har 

rätt att inskränka barnens vilja att uttrycka sig offentligt. (Sigvardsson, 2011) 

Men enligt Margareta Rönnberg, barnkulturforskare och professor i filmvetenskap, är barns 

rättigheter inte så omfattande som man kan tro: 

Barn tillerkänns av FN vad som än sägs ingen yttrandefrihet i offentligheten beträffande samhällsfrågor, 

utan enbart rätten att uttrycka sin åsikt om sina personliga förhållanden i familjen och skolan. Inte heller 

har barn informationsfrihet.(Rönnberg, 2014). 

4.2 Barnkonventionen och yttrandefriheten 

FN:s konvention om barnets rättigheter, oftast kallad Barnkonventionen, antogs 1989, och 

ratificerades av Sverige redan 1990. ” arn” omfattar personer upp till 18 år, förutsatt att lan-

det inte har en annan myndighetsålder. Frågan om barns yttrandefrihet regleras i artikel 13: 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser 

söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 

genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

Artikeln innehåller också inskränkningar av yttrandefriheten. Dessa handlar om respekt för 

andra, att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller allmän 

sedlighet. I Barnrättskommitténs kommentarer (2009) konstateras att artikeln om yttrandefri-

het ofta förväxlas med artikel 12 som i kortversion lyder: ”Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till bar-

nets ålder och mognad.” Men där artikel 12 kräver ett engagemang från staten i form av me-

kanismer och regelverk hos myndigheter och samhällets rättsliga, politiska och vårdande in-

stanser, så handlar artikel 13 snarare om att staten inte ska blanda sig i när barn uttrycker sina 

åsikter, plus att skydda tillgång till kommunikationskanaler och offentlig dialog. Samtidigt 

konstateras i kommentarerna att ju bättre artikel 12 uppfylls, desto mer ökar chansen att barn 

kan utnyttja sin yttrandefrihet. I kommentarerna uppmanar kommittén också medier att avsät-

ta resurser för att inkludera barn. 

Vårdnadshavarens ställning beskrivs i artikel 5 som att de har ”huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.” Enligt arti-

kel 15 ska staterna respektera ”vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som 

är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.” 

Vårdnadshavarens roll är alltså att ge vägledning och stöd så att barnet kan utöva sina rättig-

heter, där yttrandefriheten ingår. Barnets rätt till stöd och vägledning handlar enligt Barnrätts-
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kommittén om behovet att skapa en motvikt till bristande kunskaper, erfarenhet och förståelse 

– och här beskrivs en successiv och individuell mognadsutveckling: 

Ju mer barnet vet, har upplevt och förstår – desto mer måste föräldern, vårdnadshavaren eller andra rätts-

liga företrädare omvandla vägledning och stöd till påminnelser och råd och senare till kommunikation på 

lika villkor.” (s. 18) 

Artikel 12 kan ändå bidra med en bild av en gemensam ideologisk plattform som konven-

tionsstaterna står på. Där poängteras att barns åsikter aldrig ska hämtas in på ett okänsligt sätt, 

och det gäller särskilt små barn eller fall där barnet varit offer. När händelser som skadat bar-

net undersöks, så ska barnet inte intervjuas mer än nödvändigt, eftersom själva intervjun kan 

vara traumatisk. Det konstateras också att det kan finnas en intressekonflikt mellan barnet och 

dess mest uppenbara företrädare, till exempel föräldern, som gör att barnet måste få en annan 

företrädare. I kommentarerna finns också formuleringar som ” ur mycket barn förstår är inte 

entydigt knutet till ålder” (s.  0) och att barn har rätt att utöva sina rättigheter för egen räkning 

i takt med att de egna förmågorna utvecklas. Inget av detta tar alltså egentligen sikte på medi-

as förhållningssätt till unga, men är uttryck för en internationell konsensus i synen på barn. 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som uppsatsen utgår 

från. Barndomssociologi, som också utgår från tidigare nämnda FN:s barnkonvention bidrar 

med barnperspektiv på demokratiska rättigheter och yttrandefrihet för minderåriga. Delen om 

mediers ansvarighet utgår framför allt från von Kroghs avhandling om media accountability 

(2012) och Axbergers Pressetik (1994), men placerar också in frågan om förhållandet mellan 

medborgare och medier i en demokrati. Ekström och Nohrstedt (1996) och Andersson Odén 

(2001) bidrar med en ram för hur etik och redaktionella riktlinjer fungerar i praktiken. 

5.1 Barnperspektiv och barndomssociologi 

Barnperspektiv har blivit ett begrepp som används även utanför forskningsvärlden. Själva 

ordet barnperspektiv kan dels stå för ett synsätt som ansvariga eller professionella vuxna vill 

inta där barnens bästa ska väga tyngst, dels kan det vara en beskrivning av den position som 

barnet själv ser världen och sig själv ur. (Qvarsell, 2003, s. 102). Barndomssociologi eller 

barndomsstudier tog form som ett eget forskningsfält under 1990-talet, alltså i samband med 

genomslaget för FN:s barnkonvention. Viktiga influenser hämtades från socialkonstruktivism 

och interaktionsforskning. James och Prout (1997) beskriver hur de och andra forskare ville 

utmana synen på barn som naturliga, passiva, inkompetenta och icke-kompletta varelser (s. x). 
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Piagets utvecklingspsykologiska teorier om barns olika utvecklingsfaser hade haft stort infly-

tande inom många vetenskaper, och socialiseringsteorier om barn handlade framför allt om 

hur de kunde anpassas till samhället. (ibid; Woodhead, 1997). 

Barndomssociologins viktigaste grundtankar är att barndom är en social konstruktion, att 

barn har handlingsförmåga, att barn är värda att studera i sin egen rätt samt att barndom ska 

ses som en variabel som inte kan skiljas helt från andra faktorer, som klass, kön och etnicitet. 

Med handlingsförmåga menas att barn ska ses som delaktiga i sina egna sociala liv, i sin om-

givning och i samhället, inte bara som produkter av sociala processer. Att studera barn i sin 

egen rätt betyder att inte bara se barn som blivande vuxna och inte bara i relation till vuxna. 

Att se hur barndom varierar socialt, historiskt och kulturellt gör att den inte kan reduceras till 

enbart biologisk ålder. Barndom som social konstruktion i analogi med genus och etnicitet gör 

det också meningsfullt att studera strukturer och hur barndom konstrueras – eftersom det som 

är konstruerat också går att ”rekonstruera”. En viktig forskningsgrund är också iakttagelsen att 

även om individerna i befolkningsgruppen ”barn” ständigt byts ut, så utgör barndom en per-

manent social kategori i samhället (James & Prout, 1997) 

Barndomsstudier erkänner också en maktrelation: Barn är underordnade vuxna. En del 

forskare ser barn som en förtryckt minoritet, där det faktum att miljontals barn utsätts för 

övergrepp varje dag helt enkelt är ett uttryck för denna struktur – en parallell till feminismens 

könsmaktsstrukturer (Kitzinger, 1997). Andra forskare talar mer i termer av barn som en mar-

ginaliserad eller stum befolkningsgrupp, ofta osynlig i statistik och samhällsvetenskaper. 

Konkreta exempel på vuxenperspektiv kan vara att barn inte ens finns med som kategori i 

statistik över vem som utför hushållsarbete i hemmet, eller att barn ses som en utgiftskategori 

i familjens budget, medan de vuxna inte gör det (Solberg, 1997; Qvortrup 1997). 

Barnperspektivet har fått visst genomslag i forskningsvärlden, ändå menar barndomsfors-

kare att det fortfarande finns en stark föreställning om barnet som framför allt ett förstadie till 

en vuxen människa (becoming), och alltså inte en egen fullvärdig varelse (being). Att barnet 

är beroende av vuxna och biologiskt ”omoget” överförs ofta till sociala aspekter, som att barn 

måste mogna innan de blir fria att agera i egen sak. Huvudskälet bakom att begränsa barns 

frihet är skydd, eftersom barnet förutsätts sakna ansvarsfullhet, kapacitet och kompetens. Att 

beskydda barn kan vara rimligt, men leder ofta till att barn exkluderas på ett eller annat sätt: 

”protection may be suggested even when it is not strictly necessary for the sake of children, 

but rather works to protect adults” (Qvortrup, 1997: 87). 

På senare tid har barnforskare också uppmärksammat hur den nya informations- och kom-

munikationsteknologin inneburit att ålder som kategori kan lösas upp och bli mer otydlig. När 
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kopplingen mellan sociala rum och geografiska rum inte är lika stark så framgår inte alltid 

ålder, och den traditionella hierarkiska makt- och kompetensrelationen mellan barn och vuxna 

kan delvis lösas upp (Strandell, 2014). 

5.2 Barnperspektiv på demokratiska rättigheter och yttrandefrihet 

Rösträtten är den del av medborgarskapet som barn under 18 år inte har, men de har ändå 

andra sociala och civila rättigheter, konstaterar Söderlind och Engwall (2005). Det finns dock 

en skillnad mellan demokratiska fri- och rättigheter. För friheter krävs kompetens, medan 

rättigheter kan innebära att andra ska skydda, ta hänsyn eller bevaka friheten å en medborga-

res vägnar. Synen på barns kompetens beror mycket på hur den sociala och kulturella kon-

struktionen av barndom ser ut. När samhället har slagit fast olika åldersgränser så hamnar 

konstruktionen av barndom i bakgrunden. Men för den som ännu inte uppnått en viss ålders-

gräns blir kompetensen en förhandlingsfråga – och i den förhandlingen spelar åter sociala och 

kulturella uppfattningar om barndom in. (Cipriani, 2009). 

En annan förutsättning för barns egna medborgerliga rättigheter är att staten ser barn som 

självständiga individer och inte bara som en del av en familj. Söderlind och Engwall (2005) 

drar paralleller till kvinnors och mäns väg mot medborgarskap, där mannen historiskt setts 

som kapabel att kunna tala och agera för både sitt eget, kvinnans och barnens bästa. 

5.3 Mediers ansvarighet – media accountability 

Mediers ansvarighet, översatt från engelskans media accountability, är ett begrepp för den 

ömsesidiga förhandling som uppstår när medier både förväntar sig att ta ansvar och avkrävs 

ansvar av olika intressenter. Processen innebär att medier kan möta krav på att redogöra för 

sina handlingar, och kanske även rätta dessa eller be om ursäkt (von Krogh, 2012: s. ix). Me-

diekritik och mediestyrning kan både sägas påverka och delvis ingå i begreppet mediers an-

svarighet. Mediekritik kan delas in i tre kategorier: 1) Konstruktiv – i syfte att förbättra medi-

ernas rykte eller effektivitet. 2) Kulturell eller filosofisk – för att förstå eller påverka sam-

hällsutvecklingen. 3) Intressestyrd – söka upprättelse, lyfta egna frågor på dagordningen och 

få mer makt. 

Mediestyrning inbegriper både reglering och självreglering och definieras som ”summan 

av alla mekanismer – formella och informella, samhälleliga och på företagsnivå – som syftar 

till att styra/organisera mediernas verksamhet.” (ibid: s. xif).  

Mediers ansvarighet kan avkrävas och tolkas utifrån många olika intressenters perspektiv, 

till exempel av en intervjuperson, en annonsör, en lobbyist och så vidare. Dessa kan placeras 

in på fyra olika arenor som bildar olika tolkningsramar för mediernas ansvarighet: 



13 

 

Marknad – tillgång och efterfrågan, konsumentens val. 

Samhälle/det allmänna – aktiviteter och informella kontrakt i samhället. 

Lagstiftning/politik – styrning av public service, mediapolitik och andra regelverk. 

Medieprofession – etiska riktlinjer och publicistiska ambitioner (McQuail, 2005: 201f; von 

Krogh, 2012: 21f). 

5.4 Mediers etiska ansvar styrning, mediekritik och mediers etik 

Mediers ansvarighet är alltså en process som tolkas utifrån olika ramar och av olika intressen-

ter. Ett praktiskt exempel på detta är att Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens 

opinionsnämnd (PON) använder det övergripande begreppet god publicistisk sed i stället för 

att tillämpa de pressetiska reglerna som lagparagrafer. Inte heller lagar och regelverk som 

gäller etermedia är tänkta att prövas av domstol, utan tolkas och tillämpas av Gransknings-

nämnden för radio och tv. Etiska regler kan ses som en vägledning, men det ska finnas ut-

trymme att tolka varje enskilt fall för sig och att ta hänsyn till hur allmänna uppfattningar om 

rätt och fel förändras i samhället (Axberger, 1994; Olsson, 2012). 

Axberger lyfter fram att själva definitionen på etik är att det inte finns något lagbundet el-

ler entydigt ”rätt”: Det är de svåra övervägningarna, ofta en konflikt mellan flera önskvärda 

men oförenliga handlingsmönster, som driver fram behovet av etik. Viktigaste moralregeln 

för en publicist är ändå skyldigheten publicera, att allmänheten har rätt att veta det journalis-

ten vet. Det behöver inte dras så långt som ”publish and be damned” – men argumenten be-

hövs när något inte publiceras.”Om utgångspunkten i massmedia vore att publicering i sig är 

något tvivelaktigt, ägnat att göra skada, så skulle allmänheten behöva en etik som ställde krav 

på journalisterna: ge oss informationen, det är vi, inte ni, som avgör vad vi vill veta” (Axber-

ger, 1994, s. 9). Därför försvarar han journalistik som kombinerar hög etisk medvetenhet med 

publiceringsmod, och kritiserar den dåvarande pressetiken att ibland gå från etik till etikett – 

alltså formfrågor snarare än helhetsbedömning. Axberger såg också en fara i att alltför mycket 

reglering kan göra journalister för försiktiga och hindra dem från att utnyttja sin kompetens. 

När Ekström och Nohrstedt (1996) kritiserade redaktioners praktiska tillämpning av etik så 

föreslog inte heller de fler rutiner och mallar, utan systematiska värdediskussioner, bättre in-

tern självkritik och större öppenhet utåt runt redaktionens arbetsmetoder. Deras förslag på ett 

oberoende granskningsinstitut väckte en del reaktioner i branschen. En undersökning från 

2007 visar att chefredaktörer inom svensk dagspress fortfarande förordar mekanismer för me-

diers ansvarighet som de själva kan kontrollera, att kritik ska vara konstryktiv och saklig och 

syfta till att höja kvaliteten, till exempel genom utbildning av medarbetare, hellre än offentlig 
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granskning. Mycket av drivkrafterna handlar även om att kunna få positiv PR – och att undvi-

ka negativ PR. (von Krogh, 2012) 

Traditionellt har medieetik handlat mycket om att bedöma om personer är privata eller 

framträder på den offentliga scenen och att väga hänsyn till den enskilde mot allmänintresse. 

Ekström och Nohrstedt (1996) argumenterade för att etikens kärna skulle bestå mer av saklig-

het, allsidighet och sanning, i stället för frågor om textreklam och personlig integritet. I dag 

lyfts frågan om hur medierna skulle påverkas om mänskliga rättigheter lyftes upp i stället för 

socialt ansvar som överordnad motivering för mediers ansvarighet. Med mänskliga rättigheter 

avses då att medier inte ska bidra till strukturell diskriminering, utan lägga vikt vid hur under-

ordnade grupper skildras och kan komma till tals (von Krogh, 2012; Brune, 2008). 

5.5 Medierna, medborgarna och demokratin 

När det gäller vem som anser sig företräda tolkningsramen ”det allmännas bästa” så kan för-

modligen både politiker, mediaprofessionella och olika samhällsaktörer känna sig manade, 

konstaterar von Krogh (2012). Även om man kan säga som massmedieforskaren Nerman: 

”Samhällsuppdraget är branschens eget ideologiska påfund” ( 996, s. 321) – så råder en bred 

konsensus mellan politiker, medieägare, journalister och publik att journalistikens uppgift är 

att erbjuda samhällsmedborgare information, granskning och ett debattforum. Alla medborga-

re kan sägas vara fullvärdiga medlemmar i en demokrati, där medierna en viktig arena för 

yttrandefriheten i praktiken (Peterson et al., 2007). Samtidigt bör påpekas att det inte finns 

något direkt länk mellan ett gott medieutbud och ett gott samhälle, och det existerar inte heller 

någon universell sanning om mediers demokratiska funktion eller ens av den goda medborga-

ren (Jansson, 2004: 367f). Olika demokratiska ideal innebär också olika förväntningar på me-

dier och journalistik när det gäller uppdraget att låta olika grupper komma till tals. Är idealet 

att främja delaktiga och aktiva medborgare i en deltagardemokrati eller en jämlik, offentlig 

diskussion i en samtalsdemokrati – då räcker det inte att fokusera på de politiska aktörerna, 

utan även övriga medborgare. (Strömbäck, 2004). Media tillfredställer också fler behov än 

kunskap och information, som ”identitet”. Söderlind och Engvall (2005) lyfter fram att frågan 

om unga kan identifiera sig själva som medborgare som kan påverka och vars åsikter tas på 

allvar ”har betydelse inte bara för deras eget medborgarskap utan också för demokratins fram-

tid.” (s.  4). I en medialiserad värld står alltså mer på spel i samspelet mellan reportrar och 

källor än bara dagordning – det handlar om kulturell mening och ideologisk makt i form av 

samhällsdiskurser, där voice (röst) och empowerment (egenmakt) ingår. (Berkowitz, 2009). 
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5.6 Mediers etik och ansvarighet i praktiken 

Ekström och Nohrstedt (1996) urskiljer fyra nivåer av den journalistiska praktikens strukturel-

la villkor. Dessa bildar en konkret utgångspunkt i den kommande metoddiskussionen, men 

också i dispositionen av det här teoriavsnittet.  Ekström och Nohrstedt definierar en övergri-

pande nivå med generella ideologier, traditioner, lagstiftning och medieinstitutioners relation 

till andra samhällsinstitutioner. Det kan sägas ha sin motsvarighet i det redan definerade be-

greppet media accountability, alltså mediers ansvarighet, där även mediestyrning och medie-

kritik delvis ingår. Övriga tre nivåer blir då den specifika redaktionens struktur och villkor, 

handlingsmönster i praktiken samt den enskilda journalisten (ibid: s. 33ff). 

5.6.1 Redaktionens struktur och villkor 

Varje nyhetsredaktion kan sägas ha en policy för sitt arbete, vare sig den finns nedskriven 

eller ”sitter i väggarna”. En gemensam deifinition är ändå funktionen, alltså att utgöra riktlin-

jer för verksamheten, och avsikten, att styra det redaktionella innehållet. En policy kan handla 

om övergripande ideologiska förhållningssätt, den kan ibland uppstå eller uttryckas punktvis i 

samband med en konkret publicering, och den kan också vara ett styrmedel för redaktionella 

rutiner. En policy begränsar journalisters möjligheter att göra egna bedömningar, men även 

annonsörers, läsares och intervjupersoners möjlighet att påverka det journalistiska innehållet. 

Även om många olika faktorer påverkar så läggs policyn fast av tidningens utgivare (Anders-

son Odén, 2001). 

 
5.6.2 Redaktionens handlingsmönster i praktiken 

Oavsett om en redaktions etiska riktlinjer är nedskrivna eller förmedlas muntligt av medarbe-

tarna själva så finns ofta ett stort gap mellan självbild, ideal och verklighet, visar Ekström och 

Nohrstedt i Journalistikens etiska problem (1996). De konstaterar att svåra etiska övervägan-

den faktiskt sällan aktualiseras i den journalistiska vardagen, och när det sker är etiken ofta 

töjbar. Det är också vanligt att redaktioner gör schematiska beslut på rutin i stället för genuina 

etiska avgöranden – av resurs- eller tidsbrist. Ekström och Nohrstedt talar om ”rituella hand-

lingar” som skapar sammanhållning inåt och legitimitet utåt, och om ”tumregler” när etiska 

överväganden ska tillämpas. (s. 37ff; s. 251). Andra luckor mellan teori och praktik exempli-

fieras av Andersson Odén (2001): Skriftliga policydokument kan ha blivit hyllvärmare, ensta-

ka journalister kan tillämpa ”civil olydnad” och det kan ske missar eller undantag. Samtidigt 

finns konkreta exempel på att en ny policy kan förändra praktiken, samt att även processen 

när en policy slås fast har betydelse. 
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5.6.3 Den enskilda journalisten 

En definition på redaktionell policy är alltså att den begränsar den enskilda journalistens möj-

lighet att göra egna bedömningar. Ändå fattas många beslut i vardagen av enskilda journalis-

ter. Det kan vara svårt att veta hur styrd reportern är av en uttalad eller outtalad policy jämfört 

med helt andra faktorer (ibid, s. 53ff). En journalist agerar inte heller enbart utifrån sin profes-

sionella identitet och rådande normer – erfarenheter och värderingar påverkar också ställ-

ningstaganden i det konkreta arbetet (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 250f; s. 33). Wigorts 

Yngvesson (2006) konstaterar också att journalister ofta har en hög moralisk medvetenhet, 

men att den inte alltid överensstämmer med hur etikreglerna i branschen uttrycks. Även om 

den journalistiska yrkesrollen fortfarande inrymmer ett ideal om eget etiskt ansvar så har det 

också blivit allt svårare att förhålla sig till det i praktiken, konstaterar Nygren och Carlsson i 

Nyhetsfabriken (2008). Tidsbristen har blivit ännu mer tydlig på många redaktioner, och nät-

journalistiken innebär en snabbare publiceringstakt, dessutom ofta i fler kanaler. 

6. Metod och material 

Metoden och materialet i den här uppsatsen består av två delar. Del ett handlar om mediestyr-

ningen, alltså etiska regelverk och tillämpningen hos kontrollinstanser. Den andra, mer omfat-

tande delen, handlar om förhållningssätt hos ansvariga utgivare inom press, radio och tv. 

6.1 Urval och metod reglerad etik 

Mediestyrning i form av etiska regler, anmälningar och fällningar i mediernas kontrollsystem 

signalerar hur barns skyddsvärde vägs in jämfört med andra förväntningar på mediers ansva-

righet. Det finns stora skillnader i arbetssätt och villkor mellan Yrkesetiska nämnden (YEN), 

Granskningsnämnden för radio och tv och Pressombudsmannen/Pressens opinionsnämnd 

(PO/PON). Till PO/PON ska den som drabbats av ett pressetiskt övertramp anmäla, och de 

anmälningar som inte leder till fällning har sekretess. Det är också stor skillnad på antalet 

ärenden som rör publiceringsskada mot minderåriga. Därför har de tre instanserna undersökts 

på olika sätt utifrån dessa förutsättningar: 

1) Anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv har undersökts perioden 31 juli 

2010 till mars 2015 som är digitalt sökbart. Här ges en överblick av hur anmälningar som rör 

minderåriga kan se ut inom etermedia. Bara ett fall hittades som berör en eventuell konflikt 

runt ungas yttrandefrihet, och det friades. 

 2) Anmälningar till Yrkesetiska nämnden finns digitalt tillgängliga från 2011-11-04, och 

den sista är från 2015-01-20. Totalt är det 15 anmälningar, varav en gällde en intervju med en 

minderårig, och som friades av nämnden. Informationen om perioden före november 2011 har 
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hämtats in skriftligt från SJF:s etikombudsman Justus Bennet 2004-2013. Det visade sig att 

nämnden haft ytterligare ett ärende 2006, då en intervju kritiserades. I denna del ingår också 

en intervju med YEN:s ordförande Ulrica Widsell om bland annat diskussioner om en 18-

årsregel som fördes under arbetet med att uppdatera de yrkesetiska reglerna 2014. 

3) Fällda publiceringar hos PO/PON har undersökts hela den period som är digitalt sökbar, 

2003–2014. Här finns betydligt fler exempel som rör minderåriga, och en möjlighet att urskil-

ja en linje i bedömningen av brott mot god publicistisk sed. Sedan 1990-talet har PO mer utta-

lat fört fram ett behov av att påtala vikten av barns skyddsvärde inom pressetiken (Andersson 

et al. 2003, s. 92f). Flera äldre exempel är fortfarande levande för utgivare i intervjustudien. 

Utgångspunkten har varit uppsatsens forskningsfrågor, teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. För att kunna göra jämförelser i undersökningen av PO/PON skapades ett formulär 

för i vilka sammanhang och i vilken egenskap barn skildrats när de drabbats av publicitets-

skada. Metoden har varit att göra att läsa de olika besluten i sin helhet, se mönster och succes-

sivt arbeta ut ett urval och en struktur (se textanalys, Ledin & Moberg, 2010, s. 160f). Från 

barndomsforskning hämtades begrepp som oskyldigt offer, ”värsting” och kompetent, där det 

senare fick motsvaras av barn som intervjuats, inte bara omtalas. Detta har analyserats för 

hela perioden. I samband med arbetet att ta fram metoden analyserades alla ärenden 2010–

2014 efter flera parametrar, sedan bedömdes det tillräckligt med ett fåtal parametrar för ären-

den 2003–2009, förutom ett urval fällningar där minderåriga intervjuats. Dessa är de mest 

intressanta för frågeställningen om begränsningar för unga att komma till tals. (se bilaga 1.) 

6.2 Urval och metod – utgivares tolkning av ansvarighet 

Det finns ingen översikt över svenska nyhetsredaktioners riktlinjer när det gäller barns med-

verkan, konstaterar Ekström (2013). Det vore onekligen intressant att få en sådan överblick. 

Valet blev ändå att göra en kvalitativ intervjustudie med ett strategiskt urval av redaktioner, 

eftersom det ger större förutsättningar att besvara uppsatsens djupare frågeställningar om 

svenska nyhetsredaktioners publicistiska dilemman och strategier. En redaktionell policy be-

höver inte vara skriftlig, men har som funktion och avsikt att vägleda arbetssätt och publice-

ringar, även olika målsättningar, som till exempel att ge en röst åt unga. Att intervjua ansvari-

ga utgivare motiveras av att det är hos dessa ansvaret faktiskt ligger när olika publicistiska 

dilemman uppstår, när etiska frågor ställs på sin spets eller när ett ansvar utkrävs. Utgivaren 

har också en viktig roll i att kommunicera en redaktionell policy, både internt och externt, 

samt att fördela redaktionella resurser (Andersson Odén, 2001).  
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Samtidigt, vilket framgått av teoriavsnittet, så är mediers ansvarighet (media accountability) 

något som tolkas och hanteras praktiskt i mediaprofessionen ända ner till den enskilda journa-

listen. Medieprofessionella påverkas också av, och försöker ta hänsyn till, en mängd interna 

och externa faktorer. För att ge en bild av förhållandet mellan helheten och de delar som den 

här uppsatsen faktiskt undersöker har jag gjort en modell som utgår från von Kroghs modell 

av media accountability (2012, s. 21) kombinerat med de nivåer av journalistikens strukturella 

villkor som Ekström och Nohrstedt urskiljer (1996, s. 33). 

 

I den här begränsade studien ligger fokus på den bild av mediers ansvarighet som utgivarna 

ger, vilket kan sägas motsvara nivå 2 i modellen. Genom utformningen av intervjufrågorna 

och genom att be om konkreta exempel från den redaktionella praktiken är förhoppningen 

ändå att lyckas säga något om nivå 3 och 4. Syftet blir ändå inte främst att avslöja sant eller 
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falskt – utan om att förstå tankevärldar (jfr Esaiasson et al. 2012, s. 259). Till den tidigare 

nämnda delen av uppsatsen som berör kontrollinstanser kan tilläggas att PO/PON och 

Granskningsnämnden övervakar etiska övertramp i gjorda publiceringar och ställer utgivare 

till svars (nivå 2), medan yrkesetiken handlar om övertramp som kan begås i den enskilde 

journalistens arbetssätt och utkrävs av denne personligen (nivå 4). 

För det ultimata svaret på mediers ansvarighet skulle en redaktion alltså behöva undersökas på 

alla dessa nivåer, och för att kunna säga något om effekterna skulle detta dessutom behöva 

kombineras med en kvalitativ och kvantitativ innehållsstudie av innehållet. Men eftersom de 

svenska medieorganisationerna inte är enhetliga, varken när det gäller ideal, hänsyn eller 

praktisk tillämpning av media accountability (von Krogh, 2012), blir det alltså svårt att bredda 

bilden av olika etiska och strategiska resonemang utan att gå in på flera redaktioner. 

Metoden för den här delen av undersökningen är alltså kvalitativa intervjuer med nio per-

soner som, med ett undantag, har redaktionellt utgivaransvar. De ska svara på ”hur det faktiskt 

fungerar i till exempel en organisation” (Esaiasson et al, 20 2, s. 227) och hur de personligen 

skulle ställa sig i ett visst publicistiskt ärende, men samtidigt är både intervjupersoner och 

redaktionerna i undersökningen utbytbara. Det strategiska urvalet av själva redaktionerna har 

skett i flera steg. För att identifiera olika synsätt, gärna i en skala från strikta riktlinjer till pub-

licistiska bedömningar från fall till fall, har det varit viktigt att göra ett strategiskt variations-

inriktat urval (Larsson 2010, s. 61).  Ett kriterium har varit att få med branschdominerande 

nyhetsmedier, som rikstäckande kvällstidning, riksnyheter i SVT och storstadspress, i under-

sökningen. Anledningen till det är helt enkelt att inte gå förbi förhållningssätt hos medier som 

har stor räckvidd och är tongivande i branschen. Andra kriterier är medieslag (press, radio/tv, 

nättidning), finanisering (prenumererad, gratis, lösnummer, skattefinaniserad, alltså public 

service), ägargrupper, geografisk spridning och räckvidd (jfr Johansson, 2010, s. 93). Detta 

eftersom olika produktionsvillkor också har betydelse för hur etiken kan hanteras i praktiken, 

till exempel utgivningstakt, målgrupper, traditioner runt anonymisering och så vidare. Efter 

dessa urval i flera steg är de redaktioner som ingår i undersökning dessa: 

1. morgonpress storstad Göteborgs-Posten (GP) 

2. kvällstidning Aftonbladet 

3. public service P3 och SVT Nyheter (Aktuellt och Rapport) 

4. lokalpress av olika storlek Östgöta-Correspondenten (Corren), Östersundsposten 

(ÖP), Dalarnas tidningar (DT) 

5. yngre nättidning Nyheter24 

6. gratistidning/endagstidning Lokaltidningen Mitt i 
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Medierna presenteras mer ingående i samband med analysen. Att två av de undersökta tid-

ningarna hade haft en levande diskussion och åtstramade regler efter PO-fällningar runt publi-

ceringar som rört barn gav ytterligare intensitet åt urvalet. (jfr Esaiasson et al., s. 260). Vid 

intervjun med Lokaltidningen Mitt i hade jag också själv hunnit analysera fällningarna.  

Även om jag haft möjlighet att göra viss research har det inte gått att förutse alla svar som 

de kvalitativa intervjuerna skulle ge. Därför var jag öppen för att det kunde behövas både fler 

och färre svarande för att få en bild av hur arbetssätt och resonemang kan skilja sig åt. Lars-

son (20 0) skriver: ”En tumregel är att man slutar sitt intervjuarbete när det inte framkommer 

något nytt från de tillkommande respondenterna” (s. 77). Man kan också tala om teoretisk 

mättnad, det vill säga att fler intervjuer inte tillför så mycket mer till resonemanget. (Esaias-

son et al., 2012, s. 259ff). När det gäller generaliserbarheten diskuteras ”den olyckliga vanan” 

hos många kvalitativa studier att av slentrian avsäga sig alla anspråk på att kunna generalisera 

(ibid, s. 165f; jfr Ekström & Larsson, 2010, s. 18; s. 76). Att genomföra intervjuer med cirka 

tio personer kan enligt beprövad erfarenhet räcka för intressanta analyser med ett väl genom-

tänkt urval om det inte finns störande faktorer (Esaiasson et al, 2010, s. 259). Viktigt att säga 

är dock att urvalet inte har syftet att kunna leda till generella jämförelser – utan snarare att 

utveckla och kartlägga begrepp för hur förhållningssätt kan se ut (ibid, s. 254, 272). 

6.3 Intervjuerna 

Intervjuerna är semistrukturerade och har utgått från en intervjumanual (se bilaga 2) med ut-

rymme för kommentarer, diskussioner, följdfrågor och möjlighet att ta frågorna i en annan 

ordning om det passat bättre i intervjun. Intervjumanualen innehåller både öppna frågor och 

frågor med svarsalternativ för att ge tydligare ställningstaganden – även då med gott om plats 

för utförliga kommentarer. Även svar som ”vet inte” eller ”det är omöjligt att säga” har sin 

funktion.  I takt med att intervjuerna genomförts har min egen förförståelse ökat, vilket också 

lett till nya och mer insatta följdfrågor med jämförelser till de tidigare intervjuerna (Esaiasson 

et al., 2012, s. 251–277; Larsson 2010, s. 53–85). 

Intervjumanualen består av fem delar och första delen är grupperad efter teman som 1) Be-

gränsningar för unga att komma till tals. 2) Möjligheter för unga att komma till tals 3) Di-

lemman. I del 4 beskrivs hypotetiska ”typfall” för att konkretisera skärningspunkter mellan 

ungas demokratirättigheter och uppdraget att skydda unga. I del 5 ställs några uppsamlande, 

konkreta frågor om redaktionens praktiska arbetssätt. Intervjun med YEN:s ordförande skedde 

efter en anpassad manual. 
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Som tidigare angetts handlar undersökningens teoretiska infallsvinklar om medias uppdrag 

och ansvarighet, om medborgarskap för minderåriga – och därmed frågan om yttrandefrihet, 

skyddsvärde och synen på kompetens hos barn och unga. Intervjumanualens frågor och teman 

har valts för att skapa empiriska indikatorer som motsvarar de här begreppen, vilket utvecklas 

i uppsatsens analys- och resultatdel. Hade jag gjort om intervjumanualen i dag hade jag lagt 

till parametrar som anonymiserade eller identifierade barn för att få ett tydligare resultat. 

Att få ansvariga utgivare att ta sig tid för en timslång intervju för en magisteruppsats har 

varit ganska svårt, ännu mer så när det gäller profilerade utgivare på etablerade mediehus. 

Några gånger har det lösts genom att jag hänvisats internt till ställföreträdande utgivare, i ett 

fall till featurechefen. Det har inte varit något problem eftersom intervjupersonerna kan sägas 

vara utbytbara så länge det ger resultatet att spegla en bredd i synsätt och villkor. 

Även i kvalitativa intervjuer finns risk för ”normfilter”, som kan hindra autentiska och 

uppriktiga utsagor (Larsson, 2010, s. 78). Bara genom att fråga en utgivare om de har regler 

för intervjuer med unga under 18 år kan tanken väckas att redaktionen nog borde ha sådana 

regler (jfr Ekström, 2010, s. 26). Här har jag försökt tydliggöra att undersökningens syfte inte 

är att ställa utgivare till svars, utan söka kunskap om hur utgivare resonerar i praktiken. 

Av de tio intervjuerna har alla utom två gjorts på telefon, vilket varit ett praktiskt sätt att nå 

mycket upptagna personer och möjliggjort en större geografisk spridning. Frågorna, även om 

de ibland kan vara krävande, handlar inte heller om att informanten ska öppna sig på ett dju-

pare personligt plan, utan redogöra för en yrkesmässigt relaterad hållning och erfarenhet. En 

nackdel som visat sig med telefonintervjuer är dock att ”turtagningen” i samtalet blir mindre 

tydlig, men de gånger vi råkat börja prata samtidigt har jag tystnat och uppmuntrat intervju-

personen att fortsätta.  Telefonintervjuerna har inletts med en kontroll av att intervjupersonen 

vet vad studien handlar om, att personen är ostörd och har avsatt tid. Intervjuerna har tagit 35–

75 minuter, de flesta cirka en timme. Alla intervjuer har spelats in utan tekniska problem och 

transkriberats helt eller i tillämpliga delar (se Esaiasson et al. 2012, s. 268). I vissa fall har de 

även skickats till intervjupersonen, så kallad respondentvalidering (Larsson, 2010, s. 79). 

I undersökningen av fällningar hos PO/PON visade det sig att trunkering inte fungerar i 

sökordsrutan. Därför har sökord som ”minderårig” även behövt kompletteras med ”minder-

åriga”, ”skyddsvärd” med ”skyddsvärde” och ”skyddsvärda”, ”barn” med ”barnen” etcetera. 

Om någon möjlig variant förbisetts finns risken att någon fällning som rört publicitetskada 

mot barn saknas i undersökningen. I bilagan finns några exempel på fällningar som valts bort, 

eftersom ordet ”barn” inte syftar på att barn skadats av publiceringen. Det har ibland varit 
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svårt att dra en gräns, eftersom barn kan vara en av flera anhöriga som lidit skada, och ibland 

är det oklart om skadan gentemot barnet vägts in eller ej. I några enstaka ärenden har det ock-

så varit svårt att avgöra om en anonymiserad ung person är myndig eller inte. Här har jag i ett 

fall kontaktat en tidning för att kunna utesluta en fälld publicering (Exp nr 9/2010). Syftet 

med undersökningen är framför allt att få en översiktsbild och att hitta exempel, antalet i sig 

är inte avgörande. Dessutom kan samma rapportering ibland leda till två fällningar. 

7. Analys – den reglerade etikens tolkning av ansvarighet 

Att medier inte begår etiska övertramp övervakas i Sverige av tre olika instanser som i huvud-

sal kan sägas utgå från en medieprofessionell tolkningsram av media accountability. Dessut-

om ingår jurister och representanter för allmänheten i Pressens opinionsnämnd (PON). 

Granskningsnämnden för radio och tv består också av jurister, publicister och journalister. I 

Yrkesetiska nämnden (YEN) sitter journalister utsedda av SJF:s förbundsstyrelse (Olsson, 

2012). I Spelregler för press, radio och tv finns inga formuleringar om just minderåriga. Tid-

ningsutgivarna (TU), har tagit fram egna yrkesetiska riktlinjer som de rekommenderar med-

lemsföretagen att anta, och de har en särskild passus om att ”visa särskild hänsyn mot minder-

åriga” (20 2). Det medieetiska systemet är under diskussion, den handlar både om att föra 

samman prövningen av yrkesetik och pressetik liksom press och etermedia i en gemensam 

medienämnd (Funcke, 2013).  

Mer utförliga riktlinjer för medias rapportering som rör barn som antogs av International 

Federations of Journalists (IFJ) år 2001. Här framgår också det dilemma som uppstår mellan 

barns fri- och rättigheter, där både punkterna om barns yttrandefrihet respektive att skydda 

barnet innehåller formuleringar som ”där det är möjligt” (min kursivering): 

6. give children, where possible, the right of access to media to express their 

own opinions without inducement of any kind; /…/ 9. use fair, open and straight forward methods for ob-

taining pictures and, where possible, obtain them with the knowledge and consent of children or a respon-

sible adult, guardian or carer 

Utförligare riktlinjer finns i The Media and Childrens Rights, med ursprung i en internationell 

konferens 1999 och publicerade av Unicef 2005. De innehåller rubriker om medias bevakning 

av barn och barnfrågor i samband med barn som arbetar, barn med handikapp, i krig, i sam-

band med hälsofrågor, brott, sexuella övergrepp, barn i samhällets vård etcetera. En särskild 

punkt handlar om barns åsikter och medborgerliga rättigheter. Här uppmuntras reportrar att 

inkludera barn när lokal opinion ska speglas, speciellt när det gäller beslut som påverkar barn, 

men också framtidsfrågor. 
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Unicef (2003) har en egen reporting guideline vid sidan av IFJ:s som i högre grad tar sikte på 

utsattheten hos barn och behovet av skydd. Där nämns att det är viktigt att barns åsikter ska få 

höras, men framför allt att reportern visar respekt för barnets integritet och inte skadar barnet. 

Det enskilda barnets bästa ska alltid väga tyngre än alla andra aspekter, även om barnfrågor 

eller barns rättigheter ska belysas. Under riktlinjer för barnintervjuer finns långt gångna for-

muleringar om att alltid kräva ett tillstånd från både barnet och vårdnadshavaren, helst skrift-

ligt på barnets eget språk. Bara dokumentär fotografering nämns som ett möjligt undantag 

från detta. Detta är alltså äldre riktlinjer från Unicef, som inte antagits av IFJ. 

Det går att säga att när barndom konstrueras i de etiska riktlinjerna kan den vikt som läggs 

vid barns skyddslöshet respektive egenmakt variera – men också det sätt risken för barnet 

vägs mot vikten av att rapportera. När IFJ har formuleringar som ”när så är möjligt” poängte-

rar Unicef att det enskilda barnets bästa och intergritet alltid ska gå före journalistiken. 

7.1 Granskningsnämnden för radio och tv 

Tillsynen av radio- och tv-sändningar i Sverige ligger sedan 2010 under Myndigheten för ra-

dio och tv, med Granskningsnämnden för radio och tv som ett särskilt beslutsorgan. Nämnden 

prövar innehållet i sändningarna mot Radio- och tv-lagen samt sändningstillstånden för public 

service. De regler som nämner barn handlar främst om att skydda barn som tittare från inslag 

som innehåller våld, porr eller reklambudskap (Sveriges riksdag, 2010) kompletterat med 

uppdrag att göra program med barn och unga som målgrupper. (se Radiotjänst, 2015). 

Sedan 2009 har Granskningsnämnden tagit emot över 1000 anmälningar per år. Sedan 

2011 diarieförs anmälningar av samma program som ett ärende, så det går inte att rättvisande 

jämföra bakåt i tiden. Perioden 1 augusti 2010 till 1 mars 2015 har nämnden haft 6 473 ären-

den. 76 av dem innehåller ordet ”barn”. Av dessa 76 har 30 aldrig tagits upp till prövning och 

7 avskrivits. Av resterande 46 har 7 fällts, 0 kritiserats och 32 friats. 

De sju fällningarna är egentligen bara två: En fällning handlar om otillbörligt gynnande av 

en produkt i samband med en gala för Världens barn, de resterande sex handlar om samma 

avsnitt av Wild kids 2010 där barn spänts fast på ett tågspår, vilket med hänvisning till mediets 

särskilda genomslagskraft bedömdes olämpligt. Andra inslag har anmälts med liknande moti-

vering, men friats. Anmälningar som innehåller sökordet ”barn” kan också handla om vuxna, 

både företrädare för barnrättsorganisationer, myndighetspersoner och privatpersoner, som 

känt sig felaktigt framställda i samband med olika tv- eller radioinslag som berör barn. Endast 

ett fåtal anmälningar berör inslag där barn är källor, bara i ett fall tas just den aspekten upp. I 

stället handlar det om opartiskhet och brist i saklighet, till exempel den bild som gavs av barn-
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fattigdom i Sverige i samband med en intervju med en 12-åring i P1:s Barnen den 2 november 

2012 (dnr 12/02286) eller bilden av konflikten på Västbanken när en palestinsk tolvåring be-

rättar i SVT:s Rapport den 18 augusti 2012 (dnr 12/01634 och 1635). 

Den enda anmälan som aktualiserar den här uppsatsens frågeställningar och som därmed är 

intressant att beskriva närmare gjordes av en pappa efter att dennes 16-åriga son och 14-åriga 

dotter medverkat i Utbildningsradions Barnaministeriet dokumentär från 23 och 25 december 

2010 (dnr 11/00004 och 11/00005). Dokumentärerna hade rubrikerna ”Sektbarn” och ”Sekt-

barn i frihet” och skildrar upplevelsen att växa upp med föräldrar som tillhör Jehovas vittnen. 

Pojken, kallad Joakim, hade vid 16 års ålder fått en egen lägenhet med hjälp av socialtjänsten, 

och lillaystern intervjuades när hon var och hälsade på. Pappans anmälan gällde både saklig-

het och opartiskhet i beskrivningen av vad som hänt i familjen och i beskrivningen av Jehovas 

vittnen som en sekt, men också bestämmelsen om respekt för privatlivet. Pappans ståndpunkt 

formuleras så här: ”Det är upprörande att en reporter på detta sätt utnyttjar minderåriga barn, 

utan anmälarens medgivande, för att ge sig på en religiös minoritet som i alla tider blivit illa 

behandlad – inte minst av fördomsfulla journalister.” (Granskningsnämnden, 2010) 

UR:s motargument om respekt för privatlivet lyder så här: 

/Det kan inte/ vara i strid med sändningstillståndets regler att intervjua unga utan föräldrarnas medgivan-

de. Utgångspunkten måste i stället vara att även barn och ungdomar har rätt att själva avgöra om de vill 

framträda i ett program och berätta om sina personliga förhållanden. I ett fall som detta när unga personer 

berättar om problem med föräldrarna ligger det naturligtvis ett stort eget ansvar på UR såsom programfö-

retag att iaktta särskild försiktighet. ” 

Det är sändningstillståndets formulering om en ”vidsträckt yttrande- och informationsfrihet” 

som väger tyngst när Granskningsnämnden friar. När det gäller opartiskhet resonerar nämn-

den att om UR hade konfronterat föräldrarna med barnens uppgifter så skulle UR ha röjt att de 

skulle medverka i programmet för föräldrarna, som troligen hade försökt hindra publiceringen 

”vilket hade inneburit en inskränkning i Joakims och lillasysterns yttrandefrihet.” Gransk-

ningsnämnden ifrågasätter inte pappans beskrivning att syskonens anonymiserade röster gått 

att känna igen, och att deras personliga skildringar varit utlämnande. Däremot anses att sys-

konen ”haft en sådan mognad och ålder att de själva har kunnat ta ställning till följderna av 

sin medverkan.” Därför var det förenligt med respekten för deras privatliv att sända. 

Den bild av barndom som konstrueras i Granskningsnämndens beslut är alltså att minder-

åriga har en egen handlingsförmåga, att de kan ha individuell kompetens och att de inte behö-

ver underordna sig vuxna när de egna friheterna ska utövas. 
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Att det här friande beslutet får så stort utrymme handlar om att den beskriver ett tydligt ställ-

ningstagande runt vårdnadshavarens rättigheter som begränsade på ett sätt som skiljer sig från 

analysen av PO/PON:s beslut samt utgivarnas tolkning av ansvarigheten. 

7.2 Yrkesetiska nämnden (YEN) 

Hos Yrkesetiska nämnden (YEN) kan SJF:s medlemmar anmälas, och nämnden tar beslut 

om att rikta kritik och skulle teoretiskt sett även kunna utesluta en medlem. De senaste tio 

åren har två anmälningar handlat om barnintervjuer. 2006-06-08 tog nämnden på eget initiativ 

upp ett ärende och uttalade klander mot Expressen och Aftonbladet, sedan de intervjuat en 13-

årig flicka cirka ett dygn efter en traumatisk händelse. I Aftonbladet publicerades historien 

den 29 maj 2006 med rubriken ”Jag kröp blodig ur sängen!” Ingressen lyder: ”Nathalie Holm-

ström 13, bevittnade mordet på sin 12-åriga bästis i Västerhaninge. Hon blev våldtagen och 

knivhuggen, men lyckades fly. Här är hennes egen berättelse om mordnatten.” Intervjuerna 

hade skett med föräldrarnas medverkan. SJF:s förbundsstyrelse valde att uttala sig om vikten 

av särskild hänsyn runt människor i akuta situationer på grund av brott eller olyckor: ”Regeln 

är speciellt viktig att ha i åtanke och tillämpa när det gäller att intervjua barn, ungdomar och 

särskilt om de är brottsoffer.” Frågan om att föräldrarna hade gett tillstånd till intervjun berörs 

också: ”Förbundsstyrelsen anser inte att publiceringsbeslut kan överlåtas till människor som 

intervjuas utan är ett redaktionellt beslut där ansvarige utgivaren bär det yttersta ansvaret.” 

Beslutet 2012-03-20 gäller en intervju med en 10-åring som sett ett knivdåd på sin skola. 

Inslaget anmäldes av en lyssnare som ville utreda om journalisten brutit mot yrkesregeln om 

särskild hänsyn till ovana intervjuobjekt. YEN:s beslut blev friande, bland annat med motiver-

ingen att reportern talat med barnet och barnets pappa inför intervjun och gjort en avvägning. 

I detta fall kom reportern till platsen först tre timmar efter händelsen. Inslaget sänds inte direkt utan repor-

tern gör en bandad intervju. Vid intervjun var fadern närvarande som stöd till dottern. Reportern pratade 

med barnet innan intervjun för att förvissa sig om ifall att hon skulle kunna vara med på en intervju eller 

om hon verkade vara så pass chockad att en intervju inte skulle göras. (YEN, 2012-03-20) 

Samtidigt påpekar nämnden allmänt vikten av att visa särskild hänsyn till både unga och 

traumatiserade personer, samt att det inte går att luta sig mot föräldrars ja inför en publicering.  

Som en del i den här uppsatsens material har också YEN:s ordförande, Ulrica Widsell, in-

tervjuats om yrkesetiska begränsningar och möjligheter när journalister ska intervjua minder-

åriga. Hon beskriver att reportern verkligen måste förvissa sig om att barnet vill medverka, att 

det reporten ska göra förklaras extra noga, liksom hur materialet ska publiceras, plus att repor-

ter och redaktion noga överväger konsekvenserna för barnet som medverkar: ”Så det kräver 
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lite mer att intervjua ett barn, det är liksom en särskild hänsyn, men det är ingen åldersgräns 

på det sättet. Vi har ändå en utgångspunkt att alla barn ska få kunna komma till tals.” 

Yrkesreglerna uppdaterades i oktober 2014 och har numera även formuleringar om bland 

annat dold inspelning och sociala medier (SJF, 2014). Widsell beskriver att frågan om ålders-

gräns kom upp under arbetet med uppdateringen både vid besök på redaktioner och i klubbar 

och i skriftlig form. Diskussionen handlade om det behövdes riktlinjer för hur omyndiga in-

tervjupersoner ska hanteras, eventuellt ett tillägg till yrkesregeln om ovana intervjuobjekt. I 

diskussionen kom också andra åsikter fram, som att en alltmer utbredd rädsla att utsätta barn 

för publicitetsskada lett till att barn nästan blivit osynliga i medierna. Till slut tog YEN beslu-

tet att inte föreslå någon särskild formulering kring barn, och absolut ingen åldersgräns: ”Ut-

gångspunkten är att självklart måste ju barn kunna få komma till tals i media oavsett ålder – 

utan det handlar ju om hur man gör det, vilken hänsyn man tar.” 

Bakgrunden till att frågan kom upp tror Widsell handlar om att allt fler redaktioner infört 

en 18-årsgräns där vårdnadshavare måste tillfrågas, medan andra inte har det. Detta har skapat 

en osäkerhet och journalister efterlyser riktlinjer för att göra ”rätt”. Att skriva in barn i yrkes-

reglerna skulle också kunna vara ett sätt att synliggöra ett etiskt förhållningssätt. Eftersom det 

finns andra grupper och personer i samhället som också kräver extra hänsyn föredrog nämn-

den en öppen formulering – ”men självklart ska det vara uppenbart för alla när man diskuterar 

yrkesreglerna och etiken att barn naturligtvis är en grupp som man ska visa särskild hänsyn.” 

När det gäller arbetsmetoden för den anmälda intervjun med 10-åringen säger Widsell att 

YEN fick en bild av att redaktionen verkligen tagit sig tid till extra hänsyn och eftertanke. 

”Om det här händer på en skolgård så blir det också väldigt konstigt om inte barnen som är 

där och går på skolan ska få kunna prata när det har hänt, så återigen, det handlar ju om hur 

man gör det och hur man bemöter det här barnet”.  

Att den här sortens intervju leder till reaktioner tror hon delvis kan bero på bilden av jour-

nalister som några som okänsligt ”rusar fram” – eller det faktum att det så sällan är barn som 

hörs i nyhetssammanhang: ”Man hajar till, oj är det ett barn som pratar här mitt i det hemska 

som har hänt – borde inte en lärare eller rektor eller en förälder göra det?” Widsell ser också 

en annan begränsning i att kravet på att ta sig extra tid och hänsyn ofta kan krocka med jour-

nalistens praktiska arbetsvillkor, med tidsbrist och stress, och att en reporter då kanske hellre 

avstår från att intervjua barn och unga än riskerar att inte hinna göra det på ett bra sätt. 

I fallet med 10-åringen hade reportern talat med vårdnadshavaren, som också var med un-

der intervjun. I en sådan situation har Widsell svårt att se att det skulle vara lämpligt att göra 

på något annat sätt. De allmänna regler som införts på redaktioner om att alltid stämma av 
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med vårdnadshavare oavsett sammanhang är något annat, och hennes bild är att de vuxit fram 

i takt med att skolorna stramat upp sina riktlinjer om vårdnadshavares tillstånd. Regeln ser 

hon som ett säkerhetstänkande för att inte röja skyddad identitet, och att det kan ha sin funk-

tion framför allt när det gäller yngre barn. Men när den goda tanken att skydda utsatta barn 

från publicitetsskada glider över och blir något generellt skapas nya situationer – då kan frå-

gan till vårdnadshavaren plötsligt handla om vad en minderårig har rätt att uttrycka offentligt: 

”Plötsligt så blir liksom förälderns åsikt någonting man ska ta hänsyn till. Och i alla lägen är 

det inte riktig relevant”. Widsell reflekterar runt om en journalist verkligen ska ta på sig rollen 

som ett filter för vad föräldrar tycker att deras 15-åring ska få säga i media: ”Jag försöker bara 

tänka tillbaka hur det var när jag själva var  5 /…/, så hade jag blivit oerhört provocerad om 

någon annan skulle bestämma vad jag fick säga och inte.” Samtidigt betonar Widsell att det är 

svårt att säga något generellt – varje situation måste bedömas för sig: Vad är det för ämne? 

Hur verkar personen? Vad kan bli konsekvenser av publiceringen? Hon tycker sig inte heller 

ha sett att det sker fler övertramp hos medier som saknar en fast regel. Samtidigt påpekar hon 

att en anställd journalist måste respektera de regler som finns på arbetsplatsen: Finns regeln 

att stämma av med vårdnadshavare har inte reportern frihet att göra på något annat sätt. 

En annan konsekvens hos er av de striktare riktlinjerna som omgärdar ungas kontakter med 

media är att det i praktiken ofta kan bli någon annan än redaktionen som styr vilka som inter-

vjuas. Ett vanligt arbetssätt är att journalisten kontaktar en skola och ber dem ta fram några 

elever vars vårdnadshavare gett sitt godkännande: ”Ja, får man då de som är kritiska till ord-

ningsreglerna eller de som är positiva?” 

Av besluten och intervjun med YEN:s ordförande kan man se en bild av barn som möjliga 

att intervjua även om allvarliga ämnen utan att bryta mot yrkesetiken, under förutsättning att 

det sker övervägt. Barn konstrueras som kompetenta och med egenmakt, något som förstärks 

av referensen till Widsells eget 15-åriga jag. En bild av barns skyddsvärde framgår också, i 

kritiken av intervjun med ett brottsoffer. 

7.3 Pressombudsmannen (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON) 

I början av 2000-talet har dåvarande PO Olle Stenholm bilden att det skett en svag ökning av 

antalet anmälda publiceringar som rör barn. Han tror att det kan bero på att media under 1990-

talet i högre utsträckning börjat uppmärksamma barn som brottsoffer. PO började då föra sta-

tistik på hur många fällningar som rör barn. 2001 var det 16 av 50. Året därpå 6 av 57. (An-

dersson et al, 2003). 2014 noteras att tre av de fyra fällningar som bedömts som grova hand-

lade om barn (PO/PON, 2014). 
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Huvuddelen av alla anmälningar som görs till PO avskrivs, och går aldrig vidare till PON. 

2014 var det 559 stycken. 26 av dessa överklagades, varav fyra fälldes. Totalt fälldes 38 pub-

liceringar (ibid). PON instämmer ibland bara i PO:s bedömning, men kan också ha en egen 

och/eller annorlunda formulering. Ärenden som frias av nämnden publiceras inte och avskriv-

na ärenden är inte offentliga. PO Ola Sigvardsson uppger dock i ett skriftligt intervjusvar att 

en vanlig anmälan handlar om tonåringar som uttalat sig i känsliga frågor, som droger och 

sex. ”Att unga människor uttalar sig generellt i sådana här ämnen är okomplicerat och kräver i 

allmänhet inte tillstånd från förälder” (Mårtens, 20 4).  

De pressetiska reglerna är allmänna riktlinjer om att inte kränka privatlivets helgd, visa 

brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn och att visa försiktighet med 

publiceringar av namn och bild. Varje ärende hos PO/PON ska bedömas enskilt, och tanken är 

egentligen inte att skapa pressetiska prejudikat (Axberger, 1994, Olsson, 2012). I en äldre 

översikt av PO/PON:s praxis (Cars, 1991) aktualiseras minderåriga framför allt som ovana 

intervjuobjekt; att ungdomar kan ha svårt att överblicka på vilket sätt deras uttalanden kan ge 

dem obehag i skolan eller i förhållandet till släkt och vänner. PO/PON påtalade ”tidningarnas 

skyldighet att tillvarata minderåriga intervjuades intressen” liksom att ta hänsyn till de min-

derårigas familjer (ibid, s. 59f). I undersökningen 2003–2014 går det att se att PO/PON fortfa-

rande lyfter fram att minderåriga kan ha svårt att överblicka konsekvenser av en publicering, 

men också flera hänvisningar till barns skyddsvärde i sig, med typiska formuleringar som 

”särskilt höga krav på hänsynsfullhet när det gäller publiceringar rörande barn” (Exp nr 

92/2007) och ” arn är dock en särskilt skyddsvärd grupp” (Exp 65/20 4). 

Under perioden 2003–2014, har jag urskiljt att 53 av 518 fällningar som handlat om publici-

tetsskada mot personer under 18 år. 

Tabell 1. Fällningar i PON 2003-2014, varav publicitetsskada mot minderåriga. 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tot 

Unga 4 5 4 4 7 5 4 3 8 1 2 6 53 

Totalt 43 41 42 44 40 44 55 45 53 37 36 38 518 

 

47 av dessa 53 publiceringar handlar om minderåriga som bara omtalas, även om de i några 

fall citeras indirekt via förundersökningar eller liknande. 6 fällningar rör publiceringar där 

minderåriga intervjuats, eller i alla fall säger något som en närvarande reporter citerar. En 

uppdelning av de fällda publiceringarna efter de polariserade roller som Franklin (2002) ur-

skiljer hos barn i media: Oskyldig eller offer (victim) respektive ”värsting” (villain) komplet-
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teras med minderåriga som intervjuats, vilket skulle kunna sägas att de framställs som kompe-

tenta eller med egenmakt (empowered). Det leder till följande fördelning: 

Tabell 2. Minderårigas roller i fällda publiceringar. 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tot 

Offer 4 5 1 3 2 3 2 - 7 1 - 4 32 

varav 

brottsoffer 
- 2 1 - - 1 - - 4 1 - 1 10 

”Värsting” - - 1 1 3 2 1 2 1 - 2 2 15 

Intervjuad - - 2 - 2 - 1 1 - - - - 6 

 

Det vanligaste övertrampet mot minderåriga under tidsperioden berör alltså publiceringar där 

barn är oskyldiga eller offer. Typiskt är just som brottsoffer, oftast för sexualbrott, där alltför 

utlämnande eller utpekande detaljer publiceras i samband med polisanmälan, åtal eller dom. 

Sammanlagt 10 av 33 fällningar handlar om just detta, den senaste 2014 (se tabell 2), trots att 

PO alltså uppmärksammat dessa övertramp sedan 1990-talet. Bland brottsoffer finns också 

undersökningens enda exempel där PO tagit upp ett ärende på eget initiativ (Exp nr 32/2004). 

Men här finns också ett exempel där Barometern efter anmälan om en alltför ingående skild-

ring av barnövergrepp bett om ursäkt och genomfört en internutbildning (Exp nr 83/2011). 

Liknande övertramp, med för mycket detaljer ur en skriftlig handling, har skett i rapportering 

av kritik från Skolverket om att en skola inte gett rätt stöd till en elev eller ett beslut om ett 

tvångsomhändertagande. 

Tre fällningar handlar om att barn drabbats av rapporteringen runt en förälder som är 

brottsoffer eller som dött under mystiska omständigheter. Även publiceringar där vuxna trätt 

fram och berättat öppet om sina egna liv, eller om en pågående rättsprocess, har inneburit 

publicitetsskada för anhöriga i form av barn. Tio fall handlar om barn som exponerats, ibland 

på smygtagna bilder eller i spekulativa sammanhang, för att de är barn till kända personer 

(fem fall) eller att de är barn till dömda eller misstänkta brottslingar (ytterligare fem fall). 

Barn kan också exponeras på den ena förälderns initiativ, i ett fall att de rövats bort av den 

andre föräldern, eller i ett annat fall, att modern ville efterlysa sin tonårsson.  

Att barn pekas ut som ”värstingar” – alltså stökiga, hotfulla, våldsamma eller kriminella – 

är övertramp som kan ske när rapporteringen egentligen tar sikte på att beskriva vuxnas ar-

betsmiljö. En sådan publicering byggde på uppgifter från personal på ett boende för ensam-

kommande flyktingbarn (Exp nr 94/2010), ett annat på vittnesmål från en lärare som hotats 

med sax av en elev (Exp nr 57/2010). I ett annat fall låg fokus i rapporteringen på vuxenvärl-

dens arbete att hjälpa socialt utsatta barn på ett sommarläger, men som blev utpekande för 
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barn och förälder (Exp nr 36/2008). Fällningar har också skett på grund av otillräcklig aviden-

tifiering av minderåriga som begått eller misstänks för brott, eller att tidningen föregriper en 

dom. Fotbollskravaller, stökiga tonårsfester och sexualitet (”Flicka bjöd ut sig på nätet”, Exp 

nr 12/2013) är andra negativa sammanhang där publiceringar pekat ut unga på ett oetiskt sätt. 

En aktuell fällning handlar också om en elvaåring som framställdes som drogpåverkad i Ljus-

nan efter uppgifter från polisen (Exp nr 65/2014). 

Att en 12-årig hästbloggare anmälts till Konsumentombudsmannen, anklagad för att ha lu-

rat sina läsare om produkter gör henne kanske inte till ”värsting” – men sammanhanget är 

negativt. Här kritiseras inte utpekandet, däremot skulle hon eller hennes vårdnadshavare ha 

fått chans till genmäle. Här finns också en intressant formulering i fällningen som tar upp att 

även en minderårig kan närma sig en roll på den offentliga scenen: 

Den som väljer att skriva en blogg träder ut på en offentlig arena, där man får finna sig i uppmärksamhet 

som inte enbart är positiv. Detta gäller särskilt om bloggen har många läsare. Om bloggaren är ung har 

utgivaren av tidningen emellertid ett särskilt ansvar att behandla kritik mot bloggaren på ett varsamt sätt. 

(Exp 42/2013) 

I flera fall är det uppenbart att redaktionen inte haft kontakt med den minderårigas familj för 

kommentarer eller bakgrundskontroll före publiceringen. I viss rapportering har redaktionen 

med all sannolikhet heller inte tillgång till uppgifter om vilka personer det handlar om, till 

exempel rapportering utifrån polisuppgifter eller domar i sexualbrottsmål.  

Fallen med en alltför detaljerad rapportering om Skolverkets kritik runt en elev med svå-

righeter i skolan och LVU-beslutet om flickan som ”bjöd ut sig på nätet” skulle kunna sägas 

peka ut de minderåriga i egenskap av både oskyldiga offer respektive negativt som ”värsting-

ar”. Liknande gränsdragningsproblem återkommer om man ska beskriva de minderåriga som 

intervjuats och får föra sin egen talan. Eleverna på Rinkebyskolan och tonåringarna i förorten 

kan sägas uppträda i en roll av både ”värstingar” och offer – alltså barn som hamnat i problem 

för att de lever i en socialt utsatt miljö.  Här följer en genomgång av de sex fällningarna av 

publiceringar med intervjuade minderåriga i kronologisk ordning.  

1. Stoppad mopedist. Kungsbacka Tidning (Exp nr 21/2005) rapporterar från en poliskon-

troll där en 15-åring med trimmad moped stoppas. Mopedisten syns från sidan i bild, och 

medverkar också med citat (samtalet med polisen), men inte namn. Tidningen argumenterar 

att 15-åringen godkänt att reportern tog bilden – allt annat är en version ”i hemmet”.  Det 

stämmer inte, säger den anmälande mamman, och om så vore spelar det ingen roll. Publice-

ringen fälls av PO/PON eftersom bilden gör det lätt att peka ut en 15-åring som gjort sig skyl-
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dig till olika brott, en oförsvarlig publicitetsskada, dessutom av en minderårig person. PO 

skriver att det spelar ”mycket liten eller ingen roll” om 15-åringen godkänt att bilden togs, 

eftersom det är tidningen som ska ha en ansvarsfull hållning inför den publicistiska uppgiften. 

2. Unga om sina alkoholvanor. Tre pojkar, 15, 15 och 16 år gamla, framträder med namn 

och bild framför sin skola och pratar om alkoholvanor, ett aktuellt ämne för Norrköpings Tid-

ningar (Exp nr 83/2005). Utgivaren förvarar publiceringen med att tidningen ville spegla de 

ungas perspektiv, inte vuxenvärldens, att pojkarna var införstådda med syftet och att bedöm-

ningen av hur integritetskänsligt det upplevs att tala om alkoholvanor kan vara en generations-

fråga. Artikeln hade anmälts av 16-åringens mamma, som reagerat på namnpubliceringen och 

på att inte ha blivit tillfrågad. Oron gällde hur publiceringen påverka sonens rykte och synen 

på henne och hennes man som föräldrar. PO håller med: Att låta minderåriga träda fram och 

offentliggöra integritetskänsliga uppgifter som inte motsvaras av ett allmänintresse innebär 

publicitetsskada, och betonar att god publicistisk sed kräver särskild hänsyn till ungdomar. 

”Minderåriga saknar naturligt nog medievana. De kan inte väntas förstå konsekvenserna av 

intervjuuttalanden, i synnerhet inte om de gäller integritetskänsliga frågor såsom alkohol, dro-

ger, sex eller familjeliv.”  är kommenterar PO också arbetsmetoden: Att de tre intervjuas i 

grupp kan leda till gruppdynamik som påverkar uttalanden om hur mycket alkohol en enskild 

dricker. Däremot kommenteras inte frågan om målsmans tillstånd för intervjun. 

3. En dag på Rinkebyskolan. I Metro december 2006 publiceras ett skolreportage från 

Rinkeby (Exp nr 92/2007) där reportern, som själv gått på samma skola, följer en skolklass i 

årskurs 1 under en dag. Vinkeln är den misslyckade integrationen, och barnens problemfyllda 

hemförhållanden beskrivs på ett allmänt sätt. En mamma anmäler, bland annat eftersom hen-

nes sons förnamn nämns i ett sammanhang där det kan verka som att han skickats sjuk till 

skolan. Publiceringen fälls med motiveringen att pressetiken ställer särskilt höga krav på hän-

synsfullhet när det gäller publiceringar rörande barn, och det faktum att föräldrarna informe-

rats om att reportaget skulle göras ”innebar inte att föräldrarna godkänt reportaget såsom det 

utformats. Ytterst är det också tidningen som har att ta självständig ställning till vilka publici-

tetsskador som kan tillfogas enskilda”.  

4. Sörjande 10-åring. I oktober 2006 gör Skövde Nyheter (Exp nr 78/2007) en uppföljning 

på en olycka där en 15-årig flicka omkommit. En 10-årig kusin är på olycksplatsen med 

blommor, och intervjuas och fotograferas. Reportern uppger att han frågat den vuxne person 

som följt med barnet om det går bra, och att det som 10-åringen svarar stäms av med den 

vuxne. Den medföljande är 10-åringens styvfar, och publiceringen anmäls av mamman.  PO 

fäller med motiveringen att en så ung pojke pekas ut i ett känsligt sammanhang, att uttalanden 
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i artikelninte verkade komma från pojken, men frågan om tillåtelse från styvfadern berörs inte 

alls: ”Det skall framhållas att barn och ungdomar är särskilt skyddsvärda. Tidningen försökte i 

detta fall intervjua en minderårig person som tillhörde den närmare kretsen av sörjande.” 

5. 14-åring vågade vittna. I oktober 2008 publicerar Lokaltidningen Mitt i Söder-

ort/Skärholmen (Exp 80/2009) en artikel som handlar om att allt färre vågar vittna i rätte-

gångar, vinklat på en intervju med en 14-årig som faktiskt vågade vittna.  Pojkens medverkan 

hade stämts av med den gudmor han bodde hos, men 14-åringens biologiska mamma anmäler.  

PO:s uppfattning är att det var onödigt med en namn- och bildpublicering av ett barn i ett så 

känsligt ärende. Mot det argumenterar utgivaren att en anonymiserad artikel om en ung pojke 

som vågat vittna inte skulle tjäna sitt syfte. Utgivaren argumenterar också att 14-åringen redan 

hade mött dem han vittnade mot i rätten, inför vilka ett utpekande i tidningen vore mest käns-

ligt. I PON motiveras sedan fällningen av namn- och bildpubliceringen främst av att tidningen 

saknat brist på tillstånd från vårdnadshavaren. Formuleringarna ser ut så här (mina kursive-

ringar):”Publicering av bilder och uppgifter som kan identifiera barn måste godkännas av 

vårdnadshavare.” och ”Mitt i Söderort har inte försäkrat sig om att inhämta korrekt publice-

ringstillstånd av vårdnadshavare innan tidningen publicerade artikeln om A.” 

6. Tuff tonårstid. I ett större reportage i Svenska Dagbladet (Exp nr 1/2010) har fotograf 

och reporter följt tonåringar på en namngiven ort, där de berättar anonymt om droger, tuffa 

hemförhållanden med mera. En citerad, avidentifierad 15-åring berättar bland annat om en 

abort och sin kärlekslängtan, och på samma uppslag syns hon på en bild. Pappan anmäler att 

15-åringen känt sig mycket utlämnad eftersom flera kopplat ihop texten och bilden. Utgivaren 

argumenterade att fotoreportaget och textreportaget skulle leva två olika liv på uppslaget, att 

15-åringen hade läst texten före publicering, och att alla fotograferade var medvetna om att 

bilderna skulle publiceras. Den anmälande pappan konstaterar att han inte blivit tillfrågad och 

ifrågasätter om SvD menar att en 15-åring kan avgöra konsekvenserna av en publicering. PO 

fäller med motiveringen otillräcklig avidentifiering i en publicering med så integritetskänsliga 

uppgifter om en ung person. Jämfört med året innan lyder nu formuleringen: ”Publicering av 

bilder och uppgifter som kan identifiera barn bör som regel godkännas av vårdnadshavare.” 

I dessa fällningar av publiceringar med minderåriga intervjuade går det att urskilja två frå-

geställningar: ungas kompetens att överblicka konsekvenserna av en publicering respektive 

samtycke från framför allt vårdnadshavare. I ett fall framgår det tydligt att den intervjuade 

verkligen inte kunnat förutse genomslagskraften och upplevt skada: Den 15-åriga flickan som 

berättar anonymt i Svenska Dagbladet om sin abort. Hur 14-åringen som berättat om att han 

vittnat i Mitt i Söderort upplever situationen framgår däremot inte. Den anmälande biologiska 
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mamman (outtalat om hon är vårdnadshavare) argumenterar att om pojken for illa som konse-

kvens av publiceringen var det han själv och hon som mamma som fick ta konsekvenserna, 

vilket räckte för PO. Det här kan sägas vara exempel på intervjuer med tonåringar där redak-

tionens syfte varit att låta unga personer höras med sin egen röst i en seriös och genomarbetad 

journalistik. Ändå har det alltså begåtts övertramp. 

Av fällningarna framgår också att omständigheter som att tidningen låtit den intervjuade ton-

åringen läsa och godkänna en text, eller att vårdnadshavare informerats om det skulle göras ett 

reportage från Rinkebyskolan, inte väger tungt. Utgivaren måste ta ansvar för helheten av 

publiceringen och hur den upplevs för den eller de som medverkar. Det gäller även de med-

verkandes familj: När mamman anmäler Norrköpings tidning för att tidningen låtit sonen be-

rätta öppet om sina alkoholvanor, så handlar det också om hur de påverkas: ”Hur skulle folk 

se på henne och sonens pappa som föräldrar?” (Exp nr 83/2005) 

I fällningarna där barn intervjuats har den anmälande vårdnadshavaren reagerat på att inte 

ha informerats eller tillfrågats av tidningen, vilket som framgår ovan behandlats på olika sätt 

av PO/PON. I fall 1 kommenteras att 15-åringen visserligen själv kan ha godkänt att en bild 

skulle tas, men att det spelar liten eller ingen roll. I fall 2 kommenteras mammans synpunkt 

runt detta inte alls. Av fall 3 framgår att föräldrar informerats indirekt via skolan, men att ut-

givaren ändå måste ta ansvar. I fall 4 berörs inte frågan om kontakten med vuxna runt barnet 

(styvfar–mamma). I fall 5 har PON formuleringar som tyder på att en tidning rent juridiskt 

eller pressetiskt alltid behöver tillstånd från vårdnadshavare för att låta en minderårig med-

verka med namn och bild. Året därpå, fall 6, menar PO alltså att samtycke från vårdnadshava-

re krävs ”som regel” – även om det betonas att det inte tar bort något ansvar från utgivaren att 

göra en självständig bedömning av det lämpliga i en publicering. 

Den strikta linje som uttrycks i PON 2009 motsvaras inte av vad nuvarande PO uppger i ett 

intervjusvar på frågan Krävs föräldrarnas tillstånd? 

Det inte finns något enkelt svar. Varje situation måste bedömas för sig. Ju närmare ett barn kommer myn-

dighetsåldern desto svagare blir det. Även mindre barn kan intervjuas utan föräldrarnas medgivande om 

ämnet inte är allt för kontroversiellt eller svaren för utlämnande för barnet. Men utgångspunkten är att 

man bör söka medgivande från vårdnadshavarna för att intervjua ett barn. Men det är inte en regel utan 

undantag. (Mårtens, 2014)  

Samtidigt klarlägger inte detta svar en eventuell otydlighet om det finns en skillnad mellan 

möjligheten att intervjua och möjligheten att publicera. 

En alldeles speciell situation runt barns yttrandefrihet uppstår när de juridiska vårdnadsha-

varen inte är barnens föräldrar. I GT framträder en familj med kritik mot socialförvaltningen i 
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samband med en rättsprocess om vårdnaden. Även barnen vill (efter vad som framgår) med-

verka i publiceringen. Barnens formella vårdnadshavare är dock föräldrarnas motpart, kom-

munens socialnämnd, och socialnämnden kan anmäla publiceringen å barnens vägnar. GT 

påpekar att den 15-åriga dottern sedan tre år tillbaka har rätt att föra sin egen talan i rättssam-

manhang. PON fäller ändå med motiveringen att exponeringen av barnen var onödig. 

Om anmälan enbart sker för barnets bästa, eller om anmälan även har ett vuxenperspektiv 

har analyserats i de 20 ärenden som finns perioden 2010–2014. Nio av dessa kan sägas ut-

trycka ett renodlat barnperspektiv, medan övriga elva i någon mån uttrycker båda. Publice-

ringarna runt Hagamannens permission med sina barn i Aftonbladet (Exp nr 27/2014) anmäl-

des av både ” agamannen” och hans mamma, och gäller både exponeringen av honom och 

barnen. PO fällde dock bara den del som avsåg barnen. I exemplet med de bortrövade barnen i 

Aftonbladet (Exp nr 79/2011) avser pappans anmälan främst det som publicerats om honom 

själv, i andra hand barnen. PO ville bara fälla exponeringen av barnen eftersom pappan blev 

häktad i sin frånvaro, men PON fäller för både exponeringen av pappan (allmänintresse sak-

nas) och barnen. I andra fall är barnen en del av en familj som drabbas: När en man går ut och 

pratar om en pågående rättstvist med sin fru om brudpenning (Exp nr 37 och 36/2014) drab-

bas både hustrun och deras gemensamma barn (13 och 20 år). 

Sammanfattningsvis visar alltså undersökningen att pressetiska övertramp mot minderåriga 

oftast handlar om publiceringar där dessa pekas ut utan att ha intervjuats, som oskyldiga (of-

fer), eller negativt/som skyldiga (”värsting”). Utpekandet kan ske i form av namn och/eller 

bild eller genom att återge detaljer som kan identifiera. Ibland innehåller utpekandet också 

faktafel eller förhastade slutsatser. Det förekommer också att barn exponeras efter uppgifter 

från den ena föräldern. Jämförelsevis finns ett betydligt mindre antal fällningar av publice-

ringar där minderåriga har intervjuats, och ingen efter 2010. Alla dessa handlar om intervjuer 

i allvarliga eller negativa sammanhang, som reportage från socialt utsatta områden, om alko-

hol, sexualitet, brott eller olyckor. Hur minderåriga kan få en röst även i dessa sammanhang 

utan att lida publicistisk skada kan alltså sägas kräva extra omsorg av en utgivare. 

Fällningarna visar också att en genomgående linje hos PO/PON är att utgivaren har ansva-

ret för sin publicering, och att tillstånd av vårdnadshavare eller av en minderårig själv att pub-

licera en text eller bild inte förändrar detta faktum. Däremot går det att se en mer varierande 

inställning (2005, 2007, 2009 och 2010) om det är pressetiskt möjligt att publicera intervjuer 

med identifierade barn utan vårdnadshavarens godkännande. 

PO/PON:s beslut visar samtidigt att minderåriga inte ges egenmakt att föra sin egen talan i 

ärendena. I de fall vårdnadshavaren inte tar upp det drabbade barnets eventuella reaktioner 
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eller inställning, eller till och med gör anmälan mot den minderårigas vilja, så efterfrågas inte 

heller detta av PO/PON, utan barnets bästa tolkas av de vuxna. Av referaten framgår också att 

ett starkt egenintresse kan ligga bakom vårdnadshavarens anmälan, men där barnets skydds-

löshet används som extra tyngd. 

8. Analys - utgivares tolkning av ansvarighet (intervjustudie) 

I det här avsnittet redovisas analysen av uppsatsens mest omfattande empiriska undersökning, 

kvalitativa intervjuer med publicister. Som en inledning presenteras medier och intervjuper-

soner närmare, med en förenklad beskrivning av förhållningssättet till minderåriga källor och 

unga som målgrupp. Redovisningen av själva undersökningen är sedan disponerad efter be-

gränsningar för unga att komma till tals, med nya krav på hänsyn och vårdnadshavarens roll 

som egna avsnitt. Detta följs av möjligheter för unga att komma till tals och sist ett kort av-

snitt om etiken runt intervjuer med minderåriga utomlands. 

Siffrorna om unika besökare har hämtats från Kia index och gäller vecka 17. Upplagesiff-

rorna är Tidningsstatistik (TS) från 2014, med de som gäller Aftonbladet från deras sajt. 

Aftonbladet är Sveriges största dagstidning med en lösnummersåld upplaga på 638 000 ex-

emplar, 4,8 miljoner unika veckobesökare på sajten och 5,2 miljoner mobilt. Intervjuperson är 

ställföreträdande utgivare Lena Mellin.  Här finns sedan länge en strikt regel om att alltid kon-

takta vårdnadshavare när någon under 18 år intervjuats eller fotograferats. Ambitionen är att 

vara nyhetsledande, inte specifikt att nå eller spegla unga eller andra grupper, i så fall möjli-

gen i projektform. 

Östgöta Correspondenten, Corren, är en stor lokaltidning inom NTM-koncernen med hu-

vudsäte i Linköping, ges ut sex dagar i veckan i 44 400 exemplar med cirka 190 000 unika 

veckobesökare på corren.se plus 75 000 mobilt. Intervjuperson är ansvarig utgivare Anna 

Lindberg. En publicistisk bedömning görs från fall till fall när det gäller unga intervjupersoner 

och eventuell kontakt med vårdnadshavare. Att spegla unga uttrycks som ett viktigt mång-

faldsuppdrag, men som skulle kunna uppfyllas bättre. En tidigare Ung-redaktion har lagts ner. 

Dalarnas tidningar, DT, i Mittmedia-koncernen, ger ut sexdagarstidningarna Falu Kuri-

ren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning och Nya Ludvika Tidning samt tredagarstid-

ningen Mora Tidning, med en sammanlagd upplaga på 48 100 exemplar och cirka 240 000 

unika besökare per vecka på dt.se plus 97 000 mobilt. Intervjuperson är Carl-Johan Bergman, 

ansvarig utgivare för DT:s titlar. När det gäller publiceringar där personer under 18 år med-

verkar görs en publicistisk bedömning från fall till fall. Att varje fall ses var för sig anses sna-

rast påverka förekomsten av unga i kanalerna på ett positivt sätt.  
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Göteborgs-Posten, GP, i Stampenkoncernen, är Sveriges näst största prenumererade mor-

gontidning som kommer ut sju dagar i veckan i 177 000 exemplar. Gp.se har 439 326 besöka-

re per vecka plus nästan lika många mobilt. Intervjuperson är ställföreträdande ansvarig utgi-

vare Anders Goliger. GP har infört mer strikta och tydliga regler efter PO-fällningar på 00-

talet. Unga uttrycks som en viktig grupp att spegla, samtidigt som de strikta reglerna kan göra 

att något färre representeras. Även GP har tidigare haft flera riktade satsningar mot unga, ex-

empelvis Ungdomsenkäten, som lagts ner när dagspressens lönsamhet sjunkit. 

Lokaltidningen Mitt i är en gratistidning som delas ut i 31 olika utgåvor i Storstockholm, i 

huvudsak en gång i veckan, med en sammanlagd upplaga på nästan 900 000 exemplar, och 

ägs numera av riskkapitalbolaget Segulah. Intervjuperson är ansvarig utgivare Niclas Breimar. 

Mitt i har också fällts av PO för publiceringar som rör barn, senast 2011, vilket lett till att äm-

net varit en levande och aktuell diskussion på redaktionen. Mitt i har skriftliga regler som 

bland annat alltid kräver avstämning med båda vårdnadshavarna när personer under 18 år in-

tervjuas. Den egna bedömningen är ändå att barn och unga är väl representerade, och att 

mångfalden kommer naturligt i och med att tidningen är nära sina läsare. 

Nyheter24 är en nyhetssajt som startades 2008, och som ägs av 24 Media Network AB. 

Besökssiffrorna varierar i högre utsträckning än för övriga i undersökningen. Vecka 17 hade 

sajten 270 345 unika besökare och mobilsajten nästan det dubbla, men vecka 23 var det sam-

manlagda antalet unika besökare 1,7 miljoner. Intervjuperson är ansvarig utgivare Henrik 

Eriksson. Nyheter24 begär alltid vårdnadshavares tillstånd före publiceringar med omyndiga, 

och har skriftliga riktlinjer och tydliga strategier för att nå unga som målgrupp och att låta 

unga komma till tals, till exempel via sociala medier. 

P3 har ett public service-uppdrag där P3 är Sveriges Radios rikstäckande kanal för mål-

gruppen 15–34 år, där 20,6 procent nåddes 2014. Totalt når P3 15,7 procent av befolkningen, 

eller 1,2 miljoner lyssnare (Sveriges Radio, 2014b: s. 99). Intervjuperson är Cajsa Lindberg, 

kanalansvarig på P3, ansvarig utgivare för inköpt material, som P3 Nyheters nytillträdda an-

svariga utgivare hänvisade till. Cajsa Lindberg har dessutom lett utvecklingsprojektet ”Det 

nya unga” med fokus på tonåringar, och har erfarenhet från SR regionalt. Sveriges Radio har 

en skriftlig handbok (2014a) som beskriver den hänsyn som ska tas till barn och unga, där det 

uttalas att vårdnadshavarens tillstånd inte krävs för att intervjua minderåriga.  P3 arbetar stra-

tegiskt med att nå unga och låta dem komma till tals, till exempel aktivt via sociala medier. 

Rapport och Aktuellt i SVT har också ett public service-uppdrag, som bland annat omfat-

tar mångfald. Rapport är Sveriges största nyhetsprogram i tv, och ger en nyhetssummering 

medan Aktuellt står för fördjupning. Intervjuperson är Ulf Johansson, ansvarig utgivare för 
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SVT Nyheter, alltså båda programmen. SVT Nyheter har en grundpolicy om hänsyn till unga, 

men framför allt publicistiska bedömningar från fall till fall. Hänsynen, men också ett mål-

gruppstänkande, uppges som något som kan begränsa förekomsten av ungas perspektiv, där 

SVT:s Lilla Aktuellt upplevs som ett komplement för yngre tittare (målgrupp upp till 13 år). 

Östersunds-Posten, ÖP, är en lokaltidning som kommer ut sex dagar i veckan i Jämtland 

och ingår i Mittmediakoncernen. Upplagan är 19 700 (alltså knappt hälften jämfört med Cor-

ren), och sajten op.se har 98 343 unika veckobesökare.  Intervjuperson är featurechef Anna 

Sundqvist, som chefredaktör Hans Lindeberg hänvisat till. ÖP har ingen uttalad 18-årsgräns i 

sina publicitetshänsyn, och diskuterar frågan i sammanhang där det blir aktuellt eller om det 

uppstår frågor. När det gäller målgrupp eller representation talas det mer om att klara av att 

spegla hela länet än olika åldersgrupper. Tidigare riktade sig tidningen till barn och unga via 

numera nedlagda bilagan Lilla ÖP. 

8.1 Begränsningar – för barnens skull 

I materialet går det att se en huvuduppdelning mellan utgivarna i två grupper. Den ena har en 

uttalad redaktionell policy, ibland skriftlig, med regler just för minderåriga (Aftonbladet, GP, 

Mitt i, Nyheter24). I den andra gruppen finns en mer allmän hänsyn till unga med avvägning-

ar från fall till fall. Samtidigt ska den uppdelningen nyanseras: Även utgivare utan uttalade 

regler kan se 18-årsåldern som en signal att överväga en publicistisk diskussion. På samma 

sätt ser utgivare med regler att det kan finnas behov av en etisk diskussion från fall till fall: 

”Det är inte värt någonting om man inte har en dialog i vardagen med sin nyhetschef, men 

också totalt sett på redaktionen” (Mitt i). 

Som en röd tråd genom intervjusvaren går ändå vikten av att barn eller unga inte ska drab-

bas av publicitetsskada, och ju yngre barnet är, desto mer ansvar och hänsyn måste tas före 

publiceringen. Fyra olika skäl som begränsar minderårigas medverkan kan urskiljas: 

 Ansvar – omyndiga har inte samma politiska eller ekonomiska ansvar, eller samma an-

svar för sina handlingar, som myndiga personer. 

 Beroende – minderåriga har rent juridiskt en vårdnadshavare, och är i sin vardag bero-

ende av de vuxna som de lever med och omges av. 

 Kompetens – minderåriga kan ha sämre kapacitet att överblicka konsekvenser eller att 

bedöma om de befinner sig i en situation som gör en publicering olämplig. 

 Skyddslöshet – minderåriga ska inte behöva intervjuas i utsatta situationer, just för att 

de ses som mer skyddslösa än vuxna. 
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Det här är faktorer som utgivarna i undersökningen vill ta hänsyn till.  Att ge vårdnadshavaren 

en viktig roll är ett redaktionellt förhållningssätt som tar sikte just på att möta minderårigas 

situation av beroende, brist på ansvar, skyddslöshet och även kompetens.  Denna strategi re-

dovisas mer ingående i avsnitten 8.3 och 8.4. Gränsen för extra etisk hänsyn mot unga handlar 

dock inte bara om omyndig eller myndig. Här finns en viss variation av synsätt i synen på 

ålder och kompetens: 

Men just åldersgränsen, den kan jag inte säga att den finns, att är man under 18 år, så är det inte. Däremot 

tar vi ju hänsyn till att det är barn. Sen om de är    eller 20 eller  5, där har vi inga klara regler så.” (ÖP) 

Ibland kan en 14-årig person vara jättemogen och en 17-åring jätteomogen, det får man väl göra bedöm-

ning från fall till fall, men någonstans där kring 15 tycker jag ändå att man känns lite äldre. Det får man ju 

prata om innan man sticker ut. (P3) 

Ett exempel på andra åldersgränser är att ÖP inte publicerar resultatlistor i rapporteringen från 

idrottstävlingar med barn under 13 år. Ibland kan redaktionen också vara hänvisad till att be-

döma om en person ser ung ut, som vilka som ska anonymiseras i Aftonbladets tv-program 

” rottscentralen”: ”Mycket går ut på att /…/man ska tipsa polisen, men det är klart att om /vi/ 

tänker att de där ser ganska unga ut, då blurrar vi ju hellre” (Aftonbladet). 

I synen på ungas kompetens framgår en kluvenhet: Dagens barn och unga kan ofta ha en 

stor vana att kommunicera och uttrycka sig, vilket kan göra det lättare för dem att tas på allvar 

av vuxenvärlden. Redaktionen kan också möta minderåriga som är mer resursstarka än sina 

föräldrar, till exempel barn till nyanlända invandrare som lärt sig språket och fått en annan 

insyn i samhället. Minderåriga kan ha en offentlig eller halv-offentlig position exempelvis 

inom sociala medier, sport, nöje, och de kan ha förtroendeuppdrag. Unga generellt har en stor 

vana runt sociala medier och internet, med kännedom om risken för spridning, näthat och så 

vidare. Utgivare reflekterar runt om unga kan vara mer kompetenta än många vuxna när det 

gäller att ta ställning till riskerna med att medverka i en publicering. Samtidigt finns en risk att 

unga kan ha en bristande insikt i vilket genomslag en publicering i etablerade medier kan få – 

och därför måste utgivaren fortfarande ta lika stort ansvar. 

P3 påpekar också att det kan finnas andra parametrar än ålder som kräver extra hänsyn, 

som exempelvis att en person har en funktionsvariation.  Behovet av extra hänsyn kan också 

gälla personer i chock. Skyddslöshet är alltså inte unik för barn och unga, även om 18-

årsgränsen kan vara en viktig hållpunkt: 
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Vi intervjuar inte personer under 18 år i utsatta situationer eller positioner. Vi har i och för sig en be-

gränsning även för vuxna för det, om man kan misstänka att personen nästan är i chock. Men när det gäll-

er barn och omyndiga har vi framför allt regeln att det inte ska vara i utsatta situationer. (SVT Nyheter) 

Att publiceringar kan kräva extra stor hänsyn till minderårigas beroende innebär också en 

begränsning. Det kan handla om minderåriga som vill berätta att de lever under någon form 

av hot från vårdnadshavaren eller andra vuxna i sin närhet. Corren har ett exempel med unga 

som lever i en hederskultur, där tidningen ännu inte hittat någon sätt att lösa publiceringen på 

ett säkert sätt. Samtidigt konstateras att samma situation av beroende kan gälla vuxna inter-

vjupersoner, till exempel om en kvinna vill berätta om sitt liv i ett destruktivt förhållande.  

Parallellen är att kunna garantera källskyddet gentemot intervjupersonens närmaste – men för 

den minderåriga kanske även gentemot den juridiska vårdnadshavaren. 

Utgivare måste också bedöma om en intervjupersons berättelse behöver begränsas för att 

den skadar anhöriga. Ett barns berättelse kan innebära en publicitetskada för en förälder, och 

tvärtom. Här spelar egentligen inte åldern på barnet så stor roll. ”Man är 35 år och väljer att 

åka runt och föreläsa om sin alkoholiserade mamma. Hur berättar vi det och hur nära kan vi 

gå då?” (DT)  

Ungas medverkan kan också begränsas av hänsyn till reaktioner som kan uppstå bland 

barnets jämnåriga. Här går det att se en skillnad mellan hänsyn som tas till vuxna och min-

deråriga intervjupersoner, som handlar om just ungas skyddslöshet. GP berättar om ett eko-

nomireportage hos en ensamstående mamma, som var stolt över hur de hanterade problemen 

med att leva under knappa ekonomiska förhållanden. I familjen fanns en son i tioårsåldern 

som samlat burkar till en ipad, och som syntes med namn och bild. ”Det var på väg in i tid-

ningen när vi stoppade det, bland andra jag då. Vad händer med den här artikeln ute på skol-

gården, han blir känd som burk-Tore? Det skulle kunna förfölja honom” (GP). Liknande hän-

syn beskrivs av Corren även gentemot äldre tonåringar som intervjuats om sexvanor, där det 

var svårt att förutse genomslagskraften för publiceringen i ”deras egna sociala relationer”.  

Inför en publicering måste utgivare också överväga om reaktioner från familjen eller anhö-

riga kan utsätta barnet för obehag. Den minderåriga är beroende av sin omgivning, och hem-

met är en miljö där utgivaren inte vet vad som kan hända. Även om utgivare vill se barn som 

medborgare med yttrandefrihet precis som vuxna, så är det inte alltid enkelt: ”De bor inte 

själva, de kan inte bestämma själva allting, och man vill inte att de ska hamna i onödiga kon-

flikter eller i onödigt mycket trubbel för att vi av princip vill driva vissa saker” (Corren). 

Utgivarens hänsyn till familjens åsikter kan alltså begränsa en ung person från att komma 

till tals. Risktänkandet handlar både om att undvika obehag för barnet i hemmet – men också 
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om att undvika att själva bli anmälda. Det här kan ibland vara svårt att förutse: I undersök-

ningen finns ett par exempel där tidningsutgivare uttrycker uppfattningen att de PO-anmälts 

på grund av att någon släkting som inte är barnets vårdnadshavare har reagerat i efterhand, 

som en religiös farmor när barnbarnet uttalat sig om preventivmedel, eller en biologisk mam-

ma som känt sig ”trampad på tårna” över att inte ha blivit tillfrågad. Oeniga vårdnadshavare 

är en annan risk för att någon ska känna sig förbigången och skapa negativa reaktioner, även 

vid helt oskyldiga publiceringar som ett intervjuat barn på en fotbollscup: ”Det har också 

hänt, att vi publicerar och mamman tycker att det är helt okej, men mamman och pappan be-

finner sig i en vild skilsmässa, där det här plötsligt blir ved på brasan /…/ Jag borde vara till-

frågad, era jävlar, varför har ni publicerat det här?” (GP). När en vårdnadshavare känner sig 

förbigången ökar risken att ett missnöje väcks, och att publiceringen upplevs som negativ. ”Vi 

får en läsare emot oss i stället för med oss” (Mitt i). 

I publiceringar med barn uttrycks att utgivare behöver ”ta extra höjd” i de etiska besluten. 

Trots försiktighetsmått finns en ökad risk för negativa reaktioner, inte bara från de inblandade, 

utan också från publiken. SVT Nyheter sände ett inslag med en dödssjuk tonåring efter nog-

granna etiska överväganden och avstämningar med pojken och hans anhöriga – men där flera 

tittare reagerade och tyckte att pojken lämnades ut på ett oetiskt sätt. 

Ett uttryck som används är att en publicering kan ”tända snett”, alltså få konsekvenser som 

ingen riktigt kunde överblicka. Om detta skulle ske efter publiceringar som rör barn blir det 

extra allvarligt. Ett exempel på detta risktänkande är hur utgivaren på Mitt i resonerat runt en 

publicering där tidningen låter två tjejer, 9 och 11 år, träda fram och berätta hur de blivit be-

stulna på sina mobiltelefoner. Flickorna och deras föräldrar ville medverka, och tidningen såg 

ett värde i att kunna visa hur även ett ringa brott påverkar ett ungt brottsoffer. Ändå ser utgi-

varen en potentiell risk att familjen kan ändra sig. ”Om det blir obehagligheter för dem efter 

den här publiceringen, låt oss säga att gärningsmannen har fått tag på adressen genom tele-

fonnummer och så där, och skulle hota familjen, då kan det ju plötsligt vända. Dels är det 

olyckligt om de blir hotade, och så kan det vändas mot tidningen.”  

Sammanfattningsvis kan sägas att barn inte anses sakna kompetens, och att publicistisk 

hänsyn i många avseenden inte handlar specifikt om ålder. Skillnaden är ändå att den omyn-

diga personen är beroende av vuxenvärlden, liksom att en mer skyddslös person utsätts om 

etiken brister eller om en publicering får negativa konsekvenser som ingen förutsett. 
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8.2 Ett ökat behov av hänsyn 

Hur internet förändrat medielandskapet, att allt fler i Sverige lever med skyddad identitet eller 

gömda och samhällsutvecklingen i stort – det är tre huvudorsaker som utgivare ser till att etik 

gentemot minderåriga blivit en allt mer aktuell fråga. 

I papperstidningen för tio år sen så kunde det vara lite snack om det, man pratade om det i skolan, du var 

med i tidningen så var det bra med det. Nu riskerar man ju att hamna i sociala medier och bli en otroligt 

offentlig person på grund av den nya tekniken, och det ställer krav på oss som publicister faktiskt att väga 

upp det genomslaget kontra viktigheten i frågan. (DT) 

Även oskyldiga publiceringar, som ett enkätsvar om godaste glassen, kan numera vålla skada 

om det till exempel leder till stor spridning i sociala medier: Ett barn som ”mumsar en glass 

och säger något roligt och så blir det hallaballo” (DT).  

En annan förklaring kan vara det som Aftonbladet påpekar, att kvällstidningens tradition att 

hårdvinkla nyheter spridit sig till fler aktörer, även morgontidningarnas sajter: ”På nätet ser ju 

alla ungefär likadana ut. Det är ju inte någon större skillnad i redigeringen där” (Aftonbladet). 

Risken med nätpublicering handlar också om att materialet är sökbart under en lång tid, 

och i undersökningen uttrycks ett stort tillmötesgående gentemot unga som vill att artiklar 

eller bilder avpubliceras i efterhand. Ibland kan det också vara att redaktionen missat att prata 

med barnet eller föräldern, och en avpublicering är den skademinimering som går att erbjuda. 

Att personer har skyddad identitet eller riskerar hot upplevs som mer vanligt i dag. ”Det är 

ju en komplikation som jag uppfattar det har ökat med åren. Och det är väl delvis därför som 

dagis och skolor och så har infört de här reglerna” (SVT Nyheter). Att dessa rutiner stramats 

åt kan också ses som en kombination av samhällsutveckling och branschutveckling i stort. 

Jag tror att hela samhället är mer, ska man säga ondskefullt (skratt) nu. Så under den tid jag varit verksam 

som journalist, när jag började tror jag inte att någon över huvud taget tänkt på att man skulle fråga för-

äldrarna när man intervjuade någon om vad de tycker om skolbetyg eller vad som helst. (Aftonbladet) 

Tidningsutgivare i undersökningen upplever att skolornas striktare linje att hämta in vårdnad-

shavares tillstånd om barn ska få vara med på bild eller inte har motsvarats av en linje hos 

PO/PON, och att den i sin tur påverkat tidningsutgivarna. 

Det har förändrats de senaste 15 åren som jag varit här egentligen, och det beror på att vi åkt på tre fäll-

ningar som i det här sammanhanget är intressanta, av PO. Som pekar lite på det här med just barns sär-

ställning, som har gjort att vi lite grann skärpt upp det här.  (GP) 

Pressombudsmannen driver ju den tesen stenhårt, och det är de enda fällningar vi har fått, så är det publi-

ceringar av barn och då tycker jag ändå att vi är otroligt noggranna. (Mitt i) 
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8.3 Ungas vårdnadshavare – regler, undantag och dilemman 

Att minimera risken att röja barn som kan ha skyddad identitet kan ses som en gemensam 

grund hos utgivarna i undersökningen. Därutöver finns en bred variation när utgivare beksri-

ver syftet med att kontakta en vårdnadshavare. Här beskrivs fem olika förhållningssätt, även 

om nyansskillnaderna ibland är små: 

1. Vårdnadshavaren ska tillåta/godkänna publiceringen. Formuleringar kan vara att vård-

nadshavare ska ”säga ja till att texten publiceras” (Nyheter24). Redaktioner kan ha regler om 

att alltid stämma av med en eller två vårdnadshavare, både för debattinlägg eller anonymise-

rade intervjuer. Regeln kan också inskränka sig till att redaktionen ”har i princip inte minder-

åriga på namn och bild om inte föräldern ger godkännande” (GP).  

2. Vårdnadshavaren ska alltid informeras. Syftet med att alltid kontakta vårdnadshavaren 

kan också beskrivas som att ge upplysning, inte att be om tillstånd: ”Nej, vi frågar aldrig det, 

vi bara upplyser, sen om föräldern lägger in veto då får vi ju finna oss i det” (Aftonbladet).  

3. Vårdnadshavaren är nästan alltid delaktig i praktiken. Även utan uttalade regler kan 

den journalistiska arbetsmetoden påverka praktiken. När SVT Nyheter gör ett genomarbetat 

inslag med en minderårig blir ofta hela familjen eller minst en vårdnadshavare naturligt in-

blandade. Det beror också på om ämnet är känsligt, att tv-mediet har stor genomslagskraft och 

rent praktiska omständigheter som att inslaget planeras under flera dagar och kräver logistik.  

4. Vårdnadshavaren kan gärna kontaktas för en dialog i vissa sammanhang. Även om det 

saknas en redaktionell policy om att vårdnadshavare alltid ska kontaktas, så faller det sig ofta 

naturligt när det handlar om mindre barn eller integritetskänsliga publiceringar. Då kan det 

också uttryckas som att bjuda in till samtal, inte som att be om tillstånd: 

Jag tycker föräldern har ganska stor rätt att diskutera yttrandefriheten, men inte att på något sätt diktera 

yttrandefriheten. Men en diskussion om vad som sägs och hur det är tänkt att publiceras, den dialogen 

tycker jag faktiskt man kan ha, just för att barnet inte är myndigt. (DT) 

5. Vårdnadshavaren behöver inte tillåta intervjuer – men måste godkänna om redaktionen 

stämmer möten. Hos P3 jämställs vårdnadshavaren med skolan eller andra vuxna som en in-

formationskanal att gå till vid osäkerhet om barnet eller ungdomen har skyddad identitet eller 

lever gömt av annan anledning. Det finns inget krav i reglerna på vårdnadshavarens tillstånd 

för intervjuer eller publiceringar, däremot krävs det för att kunna stämma möte med en min-

derårig intervjuperson på någon annan plats, eller om redaktionen vill ge den minderåriga 

någon typ av uppdrag. Det här kan nämligen ses som att ingå en sorts avtal, och det har min-

deråriga bara rätt att göra i undantagsfall. 
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Ibland är det svårare att urskilja en publicistisk huvudlinje på en redaktion, eller så används 

den inkonsekvent. Till exempel kan samma redaktion ha exempel på att systematiskt ha ringt 

runt och hämtat in tillstånd från vårdnadshavare i ett sammanhang (minderåriga som skickat 

in selfies på sig själva och sin kompis), men inte i ett annat (minderåriga som deltar i en dans-

uppvisning). Samma inkonsekvens kan uttryckas av utgivare med strikt huvudregel när de får 

frågor om konkreta exempel, som minderåriga i form av artisten som intervjuas om morgon-

dagens uppträdande i Idol, bloggaren som redan är rikskänd eller ungdomstränaren som 

kommenterar lagets insats. 

Det finns nog några sådana där som slinker igenom utgivarnätet, det kommer inte på min radar för det blir 

aldrig något problem, det sker i en miljö där alla är medvetna om att  /det är/ helt ofarliga saker som sägs 

utav barn i ett sammanhang som alla känner till skulle uppstå, alla visste att de spelade match eller så. 

(Mitt i) 

En förklaring till att det är svårt att beskriva en generell regel kan alltså vara att avgörandet 

om en vårdnadshavare behöver tillfrågas eller inte ofta hanteras praktiskt av medarbetarna på 

fältet. I redaktioner utan skriftlig eller outtalad policy finns i stället exempel på uttryck för en 

stark tilltro till medarbetarnas etiska kompass: 

… eftersom vi inte har ett kapitel om i vår handbok som handlar om personer under 18 år, så om man 

ställer en rak enkätfråga så tror jag många skulle tveka: Ja hur, gör man? Å andra sidan, när det väl hand-

lar om det praktiska, när vi producerar journalistik i praktiken, då är nog de flesta väldigt klara med var 

gränserna går.” (Dalarnas tidningar) 

De flesta här är väldigt rutinerade reportrar, /…/ i den dagliga verksamheten upplever inte jag att det här 

är någonstans vi ofta torskar eller går bort oss, snarare skulle jag väl säga att vi kanske utmanar oss för 

lite att skriva om barns och ungas perspektiv. (Corren) 

I just den här undersökningen sammanfaller tidningsutgivare som saknar en skriftlig policy 

runt barn och unga med att de inte heller erinrar sig några PO-fällningar runt barn.  Att ställa 

frågor om 18-årsregler utlöser reflektioner om regler behövs, hur redaktionen egentligen gör 

och hur säkra alla är på vad som gäller. 

”Det här samtalet får mig att tänka till lite grann. /…/ Vi pratar liksom litegrann, så gör vi och så förhåller 

vi oss till det, men eftersom vi inte har någon sådan här skriftlig så är det inte säkert att all information 

går fram.  Där måste jag säga att alla har nog inte full koll hela tiden.”  (ÖP) 

Jag känner att när vi pratar om det så är jag inte klar med den. Det kräver i så fall ytterligare diskussion på 

redaktionen: Ska man ha en tydlig regel? (Corren) 
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Correns utgivare konstaterar ändå att i flera aktuella publicistiska diskussioner – som heders-

våld eller barn som vill kritisera vuxenvärlden – så måste i så fall en juridisk vårdnadshavares 

rättigheter vägas mot yttrandefriheten som omfattar alla medborgare oavsett ålder: ”Så jag har 

väldigt svårt att man skulle blint följa en enda regel: nej vi hör aldrig av oss, eller vi hör alltid 

av oss. Jag kan inte se att det skulle hålla på en redaktion faktiskt.”  

För Aftonbladet var själva kontexten, att vara en kvällstidning, en motivering för att tidigt 

införa en strikt regel att alltid stämma av med vårdnadshavare: ”Kvällstidningen är ofta mer 

utsatt eftersom vi traditionellt sett har slagit upp saker och ting större, och då har folk upplevt 

det som mer besvärligt än om artikeln har sett lite liten ut, och bilden inte är så stor.” 

Regeln uppfattas inte som något stort problem. Även om kontakten med vårdnadshavaren inte 

formuleras som att be om tillstånd så skapas en möjlighet att få reda på skyddad identitet eller 

andra omständigheter runt barnet som gör publiceringen olämplig: ”Det inträffar ju otroligt 

sällan, men de gångerna är man ju otroligt glad att man har gjort det här” (Aftonbladet). Re-

geln är ”absolut” – men kanske ändå inget man väljer att kommunicera utåt om det till exem-

pel skett en miss. 

Om jag hade en arg pappa i luren, då skulle jag säga så här: Hemskt ledsen om du har tagit illa upp, men 

din son eller dotter uttalar sig i en ganska okontroversiell fråga och vad vill du vi att vi ska göra nu, ska vi 

ta bor det från nätet eller vad ska vi göra? Jag skulle nog inte säga att vi har en regel, för den är mer för 

vårt interna bruk. (Aftonbladet) 

Även bland utgivare som har en tydlig huvudregel att alltid kontakta vårdnadshavare går det 

att se skillnader i vilken vikt som läggs vid olika aspekter. Att alltid kontakta vårdnadshavare 

kan av en del utgivare ses som uppfyllt om man talat med åtminstone den ena, medan andra 

har en så absolut regel, att redaktionen kan tvingas ”ställa hela grejen”. Även synen på om det 

räcker med lärarens eller skolans ord på att föräldrarna gett sitt godkännande skiljer sig åt. 

Här finns formuleringar som respekt att få veta att ens barn är med i tidningen, och inte behö-

va bli överraskad. 

Undersökningen visar även att det förekommer alternativa sätt att säkerställa att ett barn 

inte har skyddad identitet eller liknande. Ett är att fråga skolan eller någon annan vuxen i bar-

nets närhet. Ett annat att göra bedömningen att en minderårig är tillräckligt mogen för att själv 

kunna ge sådan information. Det senare synsättet gäller framför allt om man kan anta att det 

handlar om en oskyldig och okomplicerad publicering: 

Det finns egentligen bara två huvuddelar om vi intervjuar unga, det ena är mera enkätmässigt i oförargliga 

sammanhang, det kan vi göra om de är 16, 17 eller 18 och så vidare, annars är det ju snarare ingående hi-
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storier, om man gör ett tv-reportage med ungdomar och då är ju alltid i princip föräldrar inblandade i att 

vi gör det. (SVT Nyheter) 

Frågan om vårdnadshavarens åsikt kan också ställas direkt till den minderåriga om det är en 

oskyldig enkät: ”Är det okej för dina föräldrar? Ja det är lugnt. /…/ Då skulle vi inte propsa på 

att ringa upp dem och så där.” (GP). 

Ibland kan också en minderårig uppfattas som en redan offentlig person, och då är det uppen-

bart att den inte kan ha en skyddad identitet. 

Redaktionen kan också ha indirekt kontakt med vårdnadshavare via skriftliga godkännanden 

till skolan, men också via en förening eller hos en arrangör. Här kan vårdnadshavare ibland 

förväntas känna till att ett visst evenemang brukar bevakas och fotograferas, och att bilder går 

ut direkt på nätet, som när dansskolan har uppvisning med 4–20-åringar: 

Vi har ju kontakter med de som jobbar på själva dansskolan, alla föräldrar har vi ju inte träffat. Någon-

stans får ju vi hoppas att det är okej… Sen just den här vårshowen är alltid väldigt bevakad av media, så 

jag tror att just det här vet man ju, att det här kommer bevakas även på tv. (ÖP) 

Ett annat exempel är fotbollscupen där det är svårt att stämma av med alla vårdnadshavare till 

minderåriga som kan synas på bild: ”Väljer man att vara med i en fotbollsturnering inför läk-

tare, då har man liksom lite grann – det är lite skillnad att gå in i ett hem eller ett klassrum 

eller så” (GP). 

I undersökningen finns både exempel på utgivare som tror att redaktionens interna regler 

om att alltid kontakta vårdnadshavare inte påverkar hur många under 18 år som får komma till 

tals, och de som tror att det blir något färre på grund av att det är lite mer krångligt att ringa en 

vårdnadshavare. 

Sammanfattningsvis finns en variation från utgivare som alltid vill ha vårdnadshavares 

godkännande till de som anser att det är lämpligt, men inget krav. Det finns också exempel på 

att regler kan tillämpas inkonsekvent och att avgöranden i vardagen kan ligga på medarbetare 

snarare än utgivare. Inte heller generella regler verkar ses så bindande att de kan kommunice-

ras externt eftersom det kan ske missar och göras undantag i okomplicerade sammanhang 

eller efter olika typer av publicistiska överväganden. 

8.4 Minderårigas yttrandefrihet och vårdnadshavaren 

Som ett hypotetiskt fall har utgivarna fått ta ställning till vad som skulle hända om en 15-åring 

vill föra fram och stå för sin kritik mot en skolas ordningsregler, men där vårdnadshavaren 

förbjuder redaktionen att publicera intervjun, inte ens anonymt. Exemplet definieras som ett 

svårt dilemma ”för det är ju definitivt en fråga om elevens yttrandefrihet och där vårdnadsha-
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varen går in och liksom nästan begränsar yttrandefriheten för sitt barn” (SVT Nyheter). Oav-

sett vad 15-åringen själv vill, hur mogen 15-åringen verkar och hur ogiltiga förälderns argu-

ment känns så ser utgivarna i undersökningen små eller inga möjligheter att publicera om det 

inte går att övertyga vårdnadshavaren. Beslutet att avstå publicering är alltså detsamma, även 

om infallsvinklarna kan skilja sig åt:  

Det kan ligga så mycket mer i det än att det bara handlar om betygen, det kan vara annat som man inte vet 

om, och då tycker jag det är viktigare kanske att vara lite försiktigare. (Nyheter24) 

I det fallet skulle vi göra som föräldern ville, för vi skulle tycka att den har ansvaret för den här personen 

och bedömer att det skulle försvåra dens liv. (Aftonbladet) 

I undersökningen finns utgivare som uppger att de förmodligen skulle avstå från en intervju 

om en minderårig person begär källskydd gentemot sina föräldrar. Samtidigt uttrycks att utgi-

vare kan ställa sig på barnets sida mot vårdnadshavaren i yttrandefrihetens namn. Det kan 

gälla om barnets berättelse har ett mycket stort allmänintresse eller att det finns en konflikt: 

Det är egentligen bara om det är en konflikt mellan vårdnadshavaren och ungdomen, så att det finns en 

komplikation i relationen där. /…/ Det skulle ju kunna finnas ett sånt exempel där det ligger i vårdnad-

shavarens intresse att barnet inte får ge sin version. (SVT Nyheter) 

Den typen av utgivarärenden beskrivs ändå som extrema och utan generella svar: ”Då hade 

jag inte suttit på min kammare och höftat till ett svar utan satt mig ner med jurister och kanske 

några andra ansvariga utgivare och resonerat. (P3) 

Men en konflikt är inte nödvändig för att det ska kännas naturligt att ta hänsyn till ungas 

integritet. P3 har det i sina regler, men även om inte alla uttrycker det lika tydligt så finns 

praktiska exempel. Det kan vara att inte komma på tanken att underrätta föräldrar när man ber 

tonåringar att berätta anonymt om nätporr.  Även utgivare med huvudregeln att alltid kontakta 

vårdnadshavare kan låta integriteten väga tyngst:  

Man får ju tänka också på vilka reaktioner det kan bli när man kontaktar föräldrar kring olika saker. Om 

man har en uppgiftslämnare där så lämnar man ju ut dem till föräldrarna genom att säga: Är det okej att 

din dotter är med på bild, hon är topless på simhallen. Nej, den frågan ställer man liksom inte om en 16-

åring, man får göra det här på något annat sätt. Det behövs inte. (Mitt i) 

Vi skulle ju fråga om föräldrarna i alla fall, men säger då den här personen: aldrig i livet, mina föräldrar 

vet inte att jag släpper ut minkar, då vill inte vi klampa in där. Så då skulle vi inte kontakta föräldrarna, 

dessutom skulle vi anonymisera in absurdum. (Aftonbladet) 
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Exemplet från Mitt i handlar om tre tjejer som badade utan bikiniöverdel som en politisk ak-

tion. Alla tre intervjuas, men bara tjejen som är över 18 år får vara med på bild och med 

namn. 

Svaret på när utgivare tycker det är naturligt att inte kontakta vårdnadshavare kan alltså 

handla om integritet och källskydd – men det går att misstänka att allmänintresse och nyhets-

värde också spelar in. En annan tolkning som uppsatsförfattaren får stå för, skulle kunna vara 

att minderåriga som ägnar sig åt politiska aktioner, om så olagliga, visar en kompetens att 

agera på egen hand som redaktionen inte kan bortse från. Det skulle möjligen kunna styrkas 

av att i alla fall ingen av utgivarna i den här undersökningen vill kontakta vårdnadshavaren 

om de intervjuar en minderårig ordförande i en partipolitisk ungdomsorganisation. 

Om man uttalar sig där i sin roll, så kan jag känna att socialdemokratiska sonen skulle kunna slippa att ha 

moderata pappans godkännande. Faktiskt. (Mitt i) 

15-åringen var som sagt ett hypotetiskt exempel. Den erfarenhet utgivarna i undersökningen 

har i praktiken är ändå att vårdnadshavare snarare är stolta när de har barn som engagerar sig, 

och att de sällan invänder mot publiceringar. Vårdnadshavare kan till och med tycka att det är 

konstigt att bli kontaktade, särskilt om det är en äldre tonåring.  

Jag kan ju förstå att de tycker det om man ringer om en 17-åring, som snart är 18, men då gör vi hellre 

det. Men om de är 11 kanske inte föräldern tycker att det är fullt så konstigt. (Aftonbladet) 

Samtidigt uttrycks erfarenheten att vårdnadshavare inte alltid har störst kompetens att veta sitt 

barns bästa. Den kan brista i insikt om hur en publicering kan skada barnet, eller sakna re-

spekt för barnets integritet, alltså att redaktionen anar att barnet egentligen inte vill medverka. 

I undersökningen finns också flera exempel där utgivaren valt att begränsa hur en minderårig 

får framträda, mot vårdnadshavarens vilja. Ett sådant exempel är fallet med pojken som sam-

lat burkar till en ipad, där mamman tyckte att avidentifieringen innebar ett skambeläggande av 

familjens ekonomiska situation från GP:s sida. 

Sammanfattningsvis så finns en stark samsyn runt att ta hänsyn till vårdnadshavarens åsik-

ter, oavsett redaktionell policy. Vårdnadshavaren känner sitt barn och barnets omständigheter 

och kan ge klartecken eller viktig information för redaktionens bedömning. Undantag kan 

vara minderåriga med källskydd eller som uttalar sig i ämnen som är integritetskänsliga även 

gentemot vårdnadshavaren. Samtidigt vilar hela ansvaret för publiceringen på utgivaren. Det 

kan, i mycket speciella fall, handla om att gå emot en vårdnadshavare och publicera – men 

kanske vanligare, att avstå från att publicera. 
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8.5. När barn i utlandet kommer till tals 

I samband med rapportering från utlandet kan kravet att ha vårdnadshavares tillstånd vara mer 

komplicerat att uppfylla. Det här gäller också interna regler om att inte intervjua minderåriga i 

utsatta situationer. 

…i krigssituationer exempelvis, där det ibland kan vara relevant faktiskt att även få höra yngre röster, 

även om det är uppenbart att de är i en utsatt situation, det tycker jag är jättesvåra avvägningar. Och vi 

hade också Breivik-fallet där det kom mycket material från norska medier med ungdomar som uppenbart 

var i chock, naturligtvis. (SVT Nyheter) 

Den publicistiska linjen skulle kanske kunna anklagas för dubbelmoral, konstaterar SVT Ny-

heters utgivare, eftersom svenska ungdomar sällan syns i liknande situationer. En delförklar-

ing är ändå att nyhetsläget i Sverige sällan varit lika dramatiskt. 

Publiceringar av intervjuer med barn från andra länder kan både innebära behov av mindre 

behov av hänsyn och större.  

Det är svårare att identifiera en person med namn till exempel om du har rest till andra sidan jordklotet 

och gör en intervju. Då behöver du kanske inte vara lika försiktig som om det är lokalradion P4 Skövde 

där alla känner alla. /…/ Men det kan också vara om du reser till ett land som är hårt krigshärjat eller om 

du intervjuar någon som lever i ett land under förtryck, att du måste ta hänsyn till vad det får för konse-

kvenser för den personen i sitt hemland. (P3) 

I länder med krig kan det också finnas rent praktiska problem att få tag på en vårdnadshavare: 

”Då tror jag inte att det är det värsta den varit med om i så fall, en intervju om sin situation.” 

(Aftonbladet) 

En annan förklaring till att det görs skillnad på barn i Sverige och utomlands är tradition: 

”Det finns ju fortfarande i någon sorts slentrianässig bevakning från ebola-områden eller fat-

tiga flyktingläger, det är ju ofta barn på bild i all dagsmedia /…/men de har sällan något namn 

eller någon röst liksom. (GP) Här uttalar sig utgivaren om byråbevakning, och menar att i det 

frilansmaterial som redaktionen köper in så har den egna policyn ett annat genomslag. GP 

beskriver hur en av redaktörer reagerade på ett inköpt reportage från Östeuropa med minder-

åriga. Eftersom redaktionen inte visste hur föräldrarna ställde sig togs beslutet att avstå från 

efternamnen, då skulle de i alla fall inte komma upp vid en google-sökning. 

Nyheter som handlar om barn i andra länder kan också spridas från media till media, och 

då sker inte heller någon kontakt med föräldrar: ”man hittar en story som många har rapporte-

rat om, de stora internationella medierna, och då kan man ju skriva så kallade rewrites på ny-
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heter där barn intervjuas” (Nyheter 24). På sajten fanns till exempel bilder på barn i ett flyk-

tingläger som håller upp händerna över huvudet när de ser en kamera.  

”Nej, då har vi inte pratat med några föräldrar utan då är det ju någonting som jag hittade på Buzzfeed, så 

får man /…/ hitta någon form av originalkälla. Men /…/ jag tycker att det är viktigt att man rapporterar 

om, ja exempelvis sådana saker. Det är rätt bisarrt att ett barn håller upp armarna över huvudet, de tror att 

det är någon form av vapen när det är en kamera.” (Nyheter24) 

I teorin kan reglerna för publiceringar som rör barn som befinner sig i Sverige eller utlandet 

sägas vara desamma. I praktiken kan reglerna vara svårare att tillämpa, och ibland inte väga 

lika tungt.  

8.6 Möjligheter för unga att komma till tals 

I publiceringar med minderåriga kan man säga att utgivarna styrs av en försiktighetsprincip: 

”Finns det några varningssignaler när man gör en intervju med ett barn, då tar man ju alltid 

det säkra före det osäkra” (P3). Försiktighetsprincipen ska vägas mot ideal som att värna ytt-

randefriheten för alla medborgare och att ha ett mångfaldsperspektiv där olika åldrar kommer 

till tals. Redan här uppstår ett dilemma: ”I och med att det finns de här komplikationerna så är 

det inte lika enkelt att bara lyfta fram ungdomars röster” (SVT Nyheter). Flera utgivare ut-

trycker en otillräcklighet när det kommer till att få med barns och ungas perspektiv, både i 

specifika och allmänna frågor. Svaret är inte att kompromissa med varsamheten, utan att hitta 

formerna: 

Det är klart att det finns stories vi måste kunna berätta, men det gäller ju att fundera på hur vi berättar om 

det, det är snarare så man ska använda barns särställning i pressetiken. Men det ska ju inte stoppa dem 

från att medverka eller att berättelser som handlar om barn ska berättas utan det handlar ju om hur vi gör. 

Och vi måste tänka till. (GP) 

I undersökningen ingår utgivare från medier med helt olika förutsättningar och målsättningar 

runt att spegla och nå just unga personer. Medier som fokuserar på att vara nyhetsledande, 

allmänt eller i ett visst geografiskt område, kan till viss del få med unga både som källor och 

som målgrupp: Händer det något stort så går ju folk till Aftonbladet: ”även unga människor 

/…/men det är ju inte så att vi tänker, att det här gillar nog unga läsare”. 

Att spegla mångfald i sina publiceringar uttrycks som ett demokratiskt uppdrag, men med 

minskade resurser har exempelvis prenumererade dagstidningar behövt prioritera sina läsare 

och ungdomsredaktioner, sidor för ung sport, barnsidor, nöjesbilagor och studentrabatter är 

exempel på satsningar som kan ha funnits tidigare, men som rationaliserats bort.  
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Någonstans i mitten på 00-talet började man liksom ge upp kampen om unga och i stället börja jobba för 

att bevara den här kärnläsekretsen och bevara lojaliteten. /…/Jag tror att det hade varit ett jättemisstag att 

prioritera bort den gruppen för att springa efter unga. Där konkurrerar man ju med aktörer som är så sjukt 

resursstarka och globala, det är ju otroligt viktigt att positionera sig rätt där och inte gapa efter något där 

slaget redan är förlorat. (Corren) 

Även på SVT Nyheter förs en liknande diskussion, som handlar om att det inte är någon idé 

att försöka nå ungdomar med Rapport 19.30. 

När ämnen som berör olika åldersgrupper dyker upp i nyhetsflödet beskrivs det som ett 

journalistiskt uppdrag att tala med de som berörs och inte skriva över huvudet på dem, oavsett 

om det handlar om att elever ska få uttala sig om skolfrågor eller äldre om äldreomsorg. Men 

att inte ha material som riktar sig specifikt till yngre målgrupper påverkar.  

Sen Lilla ÖP försvann så har vi nog tappat bort det tyvärr. Det är inte något som vi pratar om lika ofta 

längre, det är inte naturligt på samma sätt när man inte har en speciell avdelning eller en vinjett. Och det 

gäller inte bara det, utan alla avdelningar som man inte har en vinjett på. Det tappas bort även om man 

någonstans kan säga att vi har ett uppdrag också, att lyssna på alla. (ÖP) 

Att mångfald i praktiken ofta kräver dedikerade satsningar är också erfarenheten som P3:s 

kanalansvariga har, gärna projekt som kan mätas. Första steget är ändå synen på mediernas 

uppdrag. Att se sig som en aktör i ett demokratiskt samhälle innebär ett bredare uppdrag än att 

bevaka intressena hos den egna läsekretsen, vars perspektiv kanske dessutom ofta sammanfal-

ler med den egna redaktionens, reflekterar en utgivare.  

Så det är ju ett perspektiv som man alltid får försöka hålla, både när det gäller ungdomar och andra grup-

per, att man måste försöka vara lite skärpt där. Inte bara utgå från sig själv, eller kärnläsekretsens attityd, 

utan vara medveten om att man har ansvar för demokrati i en lite större bemärkelse. Det tror jag är den 

absolut viktigaste faktorn. (Corren) 

Att låta unga få höras i bredare samhällsfrågor faller sig ofta mindre naturligt än när de berörs 

mer uttalat som åldersgrupp. Bara att ställa frågan kan utlösa reflektion och viss självkritik, 

som när GP inser att de som fått tycka till om den planerade Västlänken framför allt är äldre 

män som är negativt inställda: ”Den där tunneln är ju inte färdig förrän dagens unga har vuxit 

upp, det är ju för dem som det här byggs, det vore ju mest intressant att fråga dem vad de 

tycker egentligen” (GP). 

I medier som uttalat riktar sig till en ung målgrupp är tankesättet naturligtvis annorlunda. 
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När man sitter på morgonmötet på P3 Nyheter, nu har vi den här länken som ska byggas, vad gör vi på 

det? Det är så inpräntat, då pratar man med dem som faktiskt kommer att ta del av den, eller de som de-

monstrerar mot den, att man hittar den unga vinkeln. (P3) 

Att unga människor numera har möjlighet att uttrycka sig direkt på olika digitala plattformar 

är också en faktor för nyhetsmedier att förhålla sig till. Här finns också nya möjligheter att 

hitta unga personer och låta dem komma till tals. Redaktioner kan söka efter intressanta texter 

och åsikter från unga personer i sociala medier och låta dem framträda även i sin egen kanal. 

Nyheter24 beskriver att deras aktiva sätt att visa intresse för olika åsikter hos unga blivit så 

etablerat att även mycket unga numera mejlar in debattinlägg direkt till redaktionen. Detta 

medan andra utgivare konstaterar att det vore ett angenämt utgivardilemma att ha många in-

sändare från minderåriga: ”Jag vore ju lycklig om vi varje dag hade att ta ställning till något 

sådant. Det är ju lite av problemet faktiskt, att det finns andra plattformar för unga, det är nog 

inte vi när man skriver insändare” (DT). 

Nyheter24 beskriver alltså att deras arbetssätt är att först aktivt och tydligt visa att redak-

tionen har ett intresse att lyfta fram ungas åsikter: ”Sen är vi inte rädda för att låta folk komma 

till tals, för unga har väldigt mycket bra att säga, då är det klart att de ska få säga det” (Nyhe-

ter24). Den här bilden, att många unga har intressanta och välformulerade åsikter i olika sam-

hällsfrågor, finns också hos utgivare som inte specifikt har unga som målgrupp. 

Sociala medier har även blivit ett bra sätt för redaktioner att hitta källor som kan bli ”case” 

eller ”kött och blod” i en publicering, personer som tidigare ofta fick sökas via föreningar, 

skolor eller andra kontakter:  

Att crowdsourca bra stories på det sättet tror jag i det långa loppet kommer att förändra journalistiken en 

hel del, för man kommer mycket närmare källan utan de här mellanhänderna. (P3) 

Genom att söka källor i sociala medier kommer redaktionen förmodligen i kontakt även med 

personer under 18 år, konstaterar P3;s kanalchef. Kanalen arbetar också systematiskt med att 

lansera olika hashtags som kan användas i sociala medier. Ett exempel är #bögnorm som 

handlar om att synliggöra det hårda klimatet inom bögvärlden som unga killar kan råka ut för 

när de kommer ut som homosexuella: 

Där skriver folk själva berättelser, till exempel på twitter, med sina egna uppfattningar om vad de varit 

med om. Då kan det ju bli så att man ser någon stark berättelse där, kontaktar den personen och så blir det 

en intervju i slutändan” (P3). 

SVT har också märkt att fler unga lockas av en satsning som den 24 timmar långa nyhets-

granskningen Livekollen, som bygger på deltagande i sociala medier. 
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Nyheter24 beskriver dialogen som viktig för att bygga sitt varumärke och se till att man blir 

en sida som unga går till hela tiden, och sociala tjänster som Snapchat, Instagram, Facebook, 

Twitter med mera används varje dag. 

Att prata med läsarna är ju vi extremt duktiga på, det handlar ju inte bara om att göra det på sin egen platt-

form, på sin egen sajt, utan man måste ju vara på och hänga på de ställen som de hänger på. (Nyheter24) 

Utgivare från mer traditionella medier ser överflyttningen mot nyheter i mobilen som en ny 

möjlighet att nå unga: ”att faktiskt arbeta för att blir en mer relevant del av deras flöden. Och 

där ser vi att stora nyheter med lokal bäring är även unga intresserade av. (Corren) Till skill-

nad från medelålders och äldre mediekonsumenter behöver de yngre ändå ofta upplysas om 

lokaltidningens ”reason to be”: ”De råkar komma till oss, men de vet inte vilka vi är, de vet 

inte vad avsändaren står för” (DT). Sveriges Radio och SVT kan kanske sägas ha en annan 

situation, där i alla fall själva kanalen har en stark ställning även hos barn. Att en 6-åring leker 

med ”Radioapans banankalas” på SR:s webb kan ses som ett sätt att bygga upp en tidig för-

troenderelation till public service och SR. Den typen av satsningar på yngre barn finns iinte 

längre några exempel på hos mediekanalerna utanför public service i den här undersökningen.  

Att ha unga som målgrupp, helt eller delvis, är alltså en faktor som utgivarna ser som vik-

tig för att låta unga komma till tals. En annan faktor är redaktionens ålder och kultur: 

Hade vi haft någon som var 50 och jobbade här, den kanske inte aktivt hade sökt efter en ung person utan 

någon i sin egen ålder. Så det bästa är att ha medarbetare som förstår målgruppen, och kan prata med dem 

på samma språk. (Nyheter24) 

GP uttrycker också erfarenheten att nya unga medarbetare ofta gör andra intervjuer och söker 

nya vägar. Yngre medarbetare kan kanske också lättare hitta ämnen och sätt att presentera 

nyheter så att unga passar in i formatet – den viktigaste faktorn för att få in fler unga som SVT 

Nyheter ser. Men redaktionen behöver inte vara ung, även tonårsföräldrar eller föräldrar med 

halvvuxna barn kan ha nära till hands att belysa frågor som rör unga: ”Det är väl fördelen med 

att ha en redaktion i övre medelåldern.” (Corren)  

Sammanfattningsvis så innebär alltså försiktighetsprincipen en utmaning för medier att hit-

ta former för ungas medverkan i nyhetssammanhang. Sannolikheten bedöms som större om en 

nyhet specifikt berör unga som åldersgrupp eller om det görs speciella satsningar. Viktiga 

faktorer är om unga passar in i nyhetsmediets format och presentation, om unga är en mål-

grupp och redaktionens ålderssammansättning. Sociala medier innebär också stora möjlighe-

ter att få direktkontakt med ungas erfarenheter och åsikter i en bredd av ämnen. 
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9. Slutsatser och diskussion 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är alltså att det är en svår och viktig utmaning för utgi-

vare att ge röst även åt barn och unga, och att det finns en otydlighet när ungas yttrandefrihet 

ska tolkas i praktiken. Vilka dilemman uppstår och vilka strategier används? Här kommer en 

sammanfattning av slutsatserna utifrån uppsatsens fyra forskningsfrågor: 

1. Hur ser de självreglerande instanserna på barns och ungas medverkan i medier? Medias 

självreglerande instanser har en viktig roll när det gäller att tolka och utkräva mediers ansva-

righet (media accountability). Här kan man se en skillnad mellan de olika kontrollinstanserna, 

som delvis beror på att friade publiceringar inte offentliggörs av PO/PON. I YEN respektive 

Granskningsnämnden finns två friande beslut, som visar att det yrkesetiskt går att intervjua 

även en 10-åring i känsliga nyhetssammanhang under förutsättning att det tas extra hänsyn, 

samt att det är möjligt att prioritera allmänintresse och ungas yttrandefrihet framför vårdnad-

shavares intressen. PO:s friade anmälningar är alltså svårare att känna till. Av en intervju 

2014 framgår att PO kan få anmälningar när tonåringar uttalat sig om droger och sex anmäls, 

men att de avskrivs. 

Inom pressen saknas dock inte exempel på etiska övertramp som drabbat minderåriga, un-

der perioden 2003–2014 finns 53 fällningar. Så sent som 2014 bedömdes tre av dessa som 

grova. De vanligaste pressetiska övertrampen handlar om att minderåriga pekas ut i samman-

hang där de är oskyldiga, som brottsoffer eller anhöriga, men också som brottsliga eller värs-

tingar. En mycket liten andel av fällningarna handlar om publiceringar där minderåriga inter-

vjuas, bara 6 av 53. Det är alltså en viktig slutsats att det i huvudsak är de omtalade barnen 

eller barn som anhöriga som drabbas av publicitetsskada. Detta skulle kunna tyda på att etis-

ka övertramp av olika skäl begås mer sällan när minderåriga faktiskt intervjuas, och även 

hänga ihop med att antalet artiklar där barn kommer till tals är betydligt färre (Krumsvik, 

2014, SJF/Ung media, 2015). 

Prout (2003) har uppmärksammat att unga ofta kan få en roll i media som handlar om att 

personifiera sociala problem. Flera fällningar ger exempel på hur problematiska den sortens 

skildringar kan bli, både för omtalade/avbildade barn och barn som kommer till tals. Bland de 

fällda intervjuerna finns exempel där unga blir röster som personifierar ungas alkoholvanor, 

misslyckad integration eller en tuff uppväxtmiljö på en viss ort. Även här kan de rollerna som 

de minderåriga framträder i kategoriseras som värstingar eller offer – med ett undantag. En 

14-åring framträder som en kompetent och föredömlig samhällsmedborgare, som vittne i en 

rättegång. PO reagerar ändå negativt på grund av att han namngetts i ett så allvarligt samman-
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hang. Det visar en intressant motsättning mellan samhällets olika åldersgränser (jfr Cipriani, 

2009), att anses som tillräckligt kompetent att vittna i en rättegång, men inte att framträda i en 

tidning. 

2. Hur prioriterar de undersökta utgivarna att ge röst åt barn och unga? När utgivarna i un-

dersökningen beskriver hur de tolkar ett eventuellt ansvar att ge röst åt unga, så är det starkt 

kopplat till tänkt målgrupp eller typ av nyhet snarare än att spegla hela samhället. Genom att 

prioritera att vara nyhetsledande eller lokalt förankrad går det att ha en mer tillbakalutad håll-

ning i frågor som handlar om att spegla mångfald – antingen för att det inte ses som det vikti-

gaste uppdraget, eller på grund av tanken att mångfald kommer automatiskt av närheten till 

bevakningsområdet. Utgivare kan också ha tvingats att inta en mer realistisk syn på sina re-

surser och sin målgrupp, men samtidigt fortsätta att uttrycka uppfattningen att ett demokra-

tiskt mångfaldsuppdrag egentligen bör uppfyllas. Den här konflikten kan både leda till skuld-

medvetna och resignerade resonemang, men också reflektioner om nya möjligheter. Viktiga 

faktorer är alltså unga som målgrupp, eller att nyheterna handlar om speciella ämnen som 

berör unga som åldersgrupp, till exempel skolan. Andra faktorer som tas upp är om unga pas-

sar in i det format som nyheterna presenteras i, hur redaktionens ålderssammansättning ser ut 

om redaktionen sätter upp mätbara mål samt redaktionens förmåga till dialog på sociala medi-

er. Att digitala plattformar kan lösa upp traditionella åldersgränser och makthierarkier mellan 

åldrar har uppmärksammats inom barndomsforskningen (se Strandell, 2014). När P3 uppma-

nar lyssnare att dela sina egna erfarenheter och åsikter så kan unga komma till tals i både bre-

da samhällsfrågor och väldigt intregritetskänsliga sammanhang, och om de är över eller under 

18 behöver inte framgå. P3:s kanalchef beskriver mediers möjlighet att få direktkontakt med 

källor via sociala medier som något som kan komma att förändra journalistiken i grunden. 

 

3. Hur ställs unga personers rätt till yttrandefrihet mot exempelvis vårdnadshavarens rättig-

heter och publicistisk hänsyn till barn som intervjupersoner? En publicists viktigaste skyldig-

het kan sägas vara skyldigheten att publicera, att visa publiceringsmod (Axberger, 1994). Den 

skyldigheten sätts delvis ur spel när utgivare beskriver avvägningen mellan ungas yttrandefri-

het och andra hänsyn som barns skyddsvärde och vårdnadshavarens rättigheter. Även publi-

ken kan reagera negativt om det upplevs att minderåriga lämnas ut i känsliga sammanhang. I 

många avseenden är de etiska hänsynen till minderåriga samma som ska tas mot vuxna icke-

offentliga och ovana intervjupersoner, där publiceringar om en enskild måste vägas mot ett 

allmänintresse – men med ”extra höjd”, alltså en mer tungt vägande försiktighetsprincip. 

Barns medverkan kan begränsas av utgivare utifrån det faktum att de är beroende av vuxna, 
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att de inte har samma ansvar och kompetens och att de betraktas som skyddslösa. I publice-

ringar med barn upplevs en större risk för negativa konsekvenser, som dessutom blir mer all-

varliga än om de drabbar vuxna. En utgivare vill helt enkelt inte vålla omyndiga personer 

publicitetsskada: Dels ser det illa ut, dels stämmer det inte med den egna självbilden att vara 

en ansvarsfull publicist. Att visa publiceringsmod innebär inte heller självklart att ta parti för 

en minderårigs rätt till yttrandefrihet, till exempel i typfallet med 15-åringen som ville kritise-

ra skolans ordningsregler. Detta beror delvis på synsättet att unga kan ha mindre kompetens, 

men också på minderårigas situation av beroende och brist på ansvar. Synen på hur en utgiva-

re ska balansera på gränsen mellan yttrandefrihetslagens formuleringar om att omfatta alla 

och en juridisk vårdnadshavares rättigheter har inget enkelt svar, men en stark övervikt ligger 

på vårdnadshavarens rättigheter att godkänna eller stoppa en publicering. Det avgörande här 

är att utgivare i stort sett helt vill undvika negativa reaktioner från vårdnadshavare. Det kan 

även handla om att en förälder inte ska behöva bli överraskad av att se sitt barn i media. I 

okomplicerade publiceringar där det redan är säkerställt att barnet inte lever under skyddad 

identitet, eller där det är uppenbart att den minderåriga själv har tillräcklig mognad för att 

känna till sina omständigheter, så skulle detta kunna ses mer som en publicistisk etikettsregel 

än som ett genuint etiskt övervägande. Det kan jämföras med Qvortrups (1997) iakttagelse om 

att beskydd av barn aktualiseras även när det inte är strikt nödvändigt, och snarast har funk-

tionen att skydda vuxna. Det kan handla om att skydda föräldrar från obehaget att inte vara 

förberedd på en publicering, och i förlängningen att inte bli ifrågasatt som den vars uppfatt-

ning väger tyngst i familjen. Maktrelationen och den sociala konstruktionen med barn som 

underordnad grupp framgår tydligt. Även redaktionens vuxna ges ett visst skydd, eftersom 

risken är betydligt mindre att vårdnadshavaren anmäler publiceringen som ombud för den 

minderåriga. Ett konkret exempel är publiceringen som kritiserades av YEN år 2006, där en 

namngiven 13-åring berättade om ett mord och en våldtäkt bara ett dygn efter händelsen. Pub-

liceringen finns inte med i översikten av ärenden som fällts av PO/PON – eftersom den aldrig 

anmäldes av familjen, som godkänt både intervjun och publiceringen. 

Är det ens rimligt att resonera i termer av att ansvaret för att skydda barn från exploatering 

och exponering i media flyttas från utgivare till en juridisk vårdnadshavare? Nej, givetvis inte. 

Utgivaren har fortfarande helhetsansvaret för det som publiceras i både lagens och etisk me-

ning. Utgivare har också erfarenhet av att vårdnadshavare kan sakna kompetens att bedöma 

barns bästa i samband med en publicering. Men risken att barnets företrädare ser publicering-

en som en publicitetsskada minskar naturligt nog i de fall denne gjorts delaktig, vilket i sin tur 

minskar risken att bli anmäld och fälld av kontrollinstanserna. 
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Samtidigt framgår att tillfrågade föräldrar ofta själva ser sina barn som kompetenta, och är 

positiva till att de ska få komma till tals – och ibland även blir förvånade att tillfrågas (tonår-

ingar). Att barndom är en social konstruktion visar sig också i avsnittet om att intervjua barn i 

andra länder än Sverige. Barn utomlands kan både ses som mer kompetenta och mindre 

skyddslösa när det gäller att medverka i allvarliga nyhetssammanhang. En annan förklaring 

kan vara att det inte aktualiseras någon relation i vuxenvärlden för redaktionen med föräldrar i 

andra länder. Utgivarnas resonemang visar att de i sin tolkning är accountable gentemot både 

kontrollinstanser, en allmän uppfattning i samhället om vad barndom innebär och publiken 

(även föräldrar) och att de vill undvika negativ PR (jfr von Krogh, 2012). 

 

4. Vilken bild ger utgivarna av redaktioners policyer och praktiken? När redaktioner har ab-

soluta regler handlar de ofta om detaljer runt kontakter med vårdnadshavare, med motivering-

en att skydda barn. I undersökningen finns flera exempel på att detta stramats upp efter fäll-

ningar hos PO/PON. Att höra talas om att redaktioner har strikta regler skapar en osäkerhet 

hos andra utgivare. En utgivare konstaterar efter en stunds övervägande att hon inte kan se hur 

en regel om att alltid eller aldrig kontakta vårdnadshavare skulle kunna fungera på en redak-

tion. Även utgivare inom public service konstaterar att det trots många interna riktlinjer sällan 

går att hitta färdiga svar. I praktiken ger även utgivare med regler dem rätt. Behovet av en 

publicistisk diskussion utifrån en speciell situation utesluts inte av regler, undantag kan göras 

och rutiner missas. Av tradition kommer inte heller frågan upp i vissa sammanhang och en del 

avvägningar görs på fältet av rutinerade reportrar. 

9.1 Slutdiskussion 

En utgångspunkt inför intervjustudien var att göra en uppdelning mellan redaktioner som in-

fört regler och de som gör en publicistisk bedömning från fall till fall. Något till min egen 

förvåning har jag fått dra slutsatsen att om en redaktion har en tydlig 18-årsregel eller inte får 

betraktas som underordnat i sammanhanget. 

Att svenska redaktioner gärna använder tumregler i stället för genuina etiska överväganden 

kritiserades av Ekström och Nohrstedt redan 1996. Men Andersson Odéns (2001) påpekar att 

själva processen med att ta fram en redaktionell policy kan påverka redaktionens arbetssätt. 

Att införa en policy kan alltså vara ett medel att närma sig de systematiska etiska diskussioner 

som Ekström och Nohrstedt (1996) förordar. Redaktioner kan följa regler om hur intervjuper-

soner under 18 år ”alltid” ska hanteras både efter djupa diskussioner eller som en tumregel 

efter vad som verkar vara rådande i branschen. På samma sätt kan en redaktions arbetssätt att 

bedöma varje publicering som rör unga från fall till fall bottna i en genomtänkt hållning om 
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att det inte går att ha en regel – eller helt enkelt i att det aldrig uppstått några konkreta dilem-

man eller diskussioner, till exempel efter att en publicering anmälts. Det centrala blir i stället 

om det finns en genomtänkt och reflekterande hållning: Hur och varför begränsas barns möj-

ligheter att medverka? Hur kan det kompenseras? Djupet i redaktionens etiska resonemang 

kombinerat med ambitionen att låta unga komma till tals får ses som viktigare faktorer än 

regler, både när det gäller risken för publicitetsskada och kvalitet. Uttryckt som en fyrfältare 

blir det så här: 

 
Bild 2. 
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Risken för publicitetsskada blir inte särskilt stor om en redaktion har en visserligen oreflekte-

rad hållning, men heller nästan aldrig något material om unga. Å andra sidan är det också här 

som enstaka allvarliga övertramp kan ske när det väl blir en publicering, till exempel om 

tingsreporten gör ett ”vanligt” rättegångsreferat trots att det handlar om ett minderårigt brotts-

offer (jfr Axberger, 1994, s. 111f). Störst blir förstås risken i sammanhang där barn får fram-

träda i stor utsträckning utan att publiceringen är genomtänkt. Här kan till exempel publice-

ringar som går rakt ut på nätet vara ett exempel, där redaktionen kan få skademinimera genom 

att plocka bort bilder i efterhand. Ett exempel som inte tas upp i undersökningen eftersom det 

gäller myndiga personer är unga som syns på krogmingel. Några utgivare lyfte också frågan 

om publiceringsmod, att problemet är att redaktionen snarare utmanar sig för lite i att syn-

liggöra unga än att de ”går fel” i publiceringarna. Redaktioner kan också ha olika förhåll-

ningssätt i olika sammanhang, vilket innebär att exempel från samma utgivare skulle kunna 

placeras i olika rutor. Idealet blir förstås det övre vänstra hörnet, där unga får bli synliga och 

komma till tals i genomtänkta publiceringar. 
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En slutsats av intervjustudien blir alltså att om en reflekterande hållning innehåller strikta rik-

linjer eller diskussion från fall till fall egentligen inte har så stor betydelse jämfört med en 

mångfaldsambition och kvaliteten på den etiska diskussionen. 

Så här i slutet av uppsatsen vill jag också sammanfatta mina reflektioner i en normativ dis-

kussion. Allra först är frågan: Måste redaktioner ha ett godkännande från en juridisk vårdnad-

shavare för varje publicering med en identifierbar minderårig? PON formulerade sig som 

skarpast 2009 (Exp 80/2009). Sedan 2010 finns inga exempel på PO-fällningar som gäller 

intervjuade eller namngivna barn, så någon mer aktuell vägledning ges inte. Medieetik är inte 

juridik, men PON:s formuleringar lät närmast juridiskt bindande. Att det skulle vara så mot-

sägs av att det i Sveriges Radios Public Service-handbok uttryckligen sägs att vårdnadshava-

res tillstånd inte är nödvändigt för varken intervju eller publicering. 

Det är en givetvis en sak om redaktioner väljer att ha interna riktlinjer, en annan om en re-

gel uppfattas som en lagregel av kontrollinstanser, i utgivarkretsar och på journalistutbild-

ningar. Är det en fråga om tolkning av god publicistisk sed inom pressen finns också anled-

ning att reda ut vad som gäller, särskilt om kontrollfunktionen för press, radio och tv ska sam-

las till en gemensam Medieombudsman och en Medienämnd. 

Men bör då redaktioner införa en redaktionell policy om att alltid kontakta vårdnadshavare 

före publiceringar? Det går att se en motsägelsefull utveckling i samhället där unga fått helt 

nya möjligheter att komma till tals i sociala medier, men där etablerade nyhetsmedier i stället 

börjar resonera som myndigheter som ”inhämtar tillstånd”. Axberger (1994) påpekar att regler 

kan göra journalister alltför försiktiga. En annan risk verkar också vara att redaktioner kan 

hamna i att sila mygg och svälja kameler: Varje barn eller tonåring som skymtat på bild har 

ordentligt beskurits bort – sedan skrivs en artikel om exempelvis vuxnas arbetsmiljö som indi-

rekt hänger ut barn eller familjer som redaktionen aldrig träffat. 

Det är också värt att komma ihåg att väldigt få exempel finns på etiska övertramp i sam-

band med att barn verkligen har intervjuats. Barndomsforskare talar om att barn snarare kan 

behöva befrias än beskyddas, och att beskydd ofta leder till exkludering (Kitzinger, 1997; 

Qvortrup, 1997). En fråga är om barn intervjuas så sällan i mer allvarliga sammanhang att 

publiken blir allt mer känslig och beskyddande. Det kan anmälningen av radiointervjun med 

10-åringen om knivdådet vara ett exempel på, liksom PO:s fällning av det 14-åriga rätte-

gångsvittnet och publikreaktionerna på SVT:s inslag med en dödssjuk tonåring. 

Samtidigt krävs en levande etisk diskussion, inte minst när många äldre medier satsar på 

nätpubliceringar, där snabba publiceringsbeslut, längre livslängd och sökbarhet innebär nya 

risker för publicitetsskada. 
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Om en redaktion inför 18-årsregler ser jag en poäng i att fundera över formuleringar. YEN:s 

ordförande reflekterar över att en faktakontroll lätt kan glida mot att fråga föräldern om lov 

om ett barn får yttra sig. En annan fråga är om det verkligen är etiskt att utsätta en medieovan 

förälder för tyngden i frågan att godkänna en publicering. Att beskriva det som att vårdnad-

shavaren informeras beskriver bättre att utgivarens ansvar aldrig kan läggas över på någon 

annan. Att ge sken av att vårdnadshavare måste ge tillstånd blir också en dubbelmoral, efter-

som en publicist kan gå emot en förälders vilja när allmänintresset är tillräckligt stort eller när 

det finns en konflikt. Om något hindrar medverkan i media så har en vårdnadshavare som 

informeras samma chans att slå larm som en som ombeds godkänna en publicering.  

Att formulera en eventuell kontakt med vårdnadshavare som en information innebär också 

en viktig nyansskillnad i hur redaktionen speglar unga personers identitet som kompetenta 

medborgare, något som beskrivs av Söderlind och Engwall (2005) som en förutsättning för 

demokratins framtid. Att först bli tillfrågad om sin åsikt och sedan ombedd att ringa mamma 

för att be om lov sänder onekligen motsägelsefulla signaler. 

Själva definitionen på etik är enligt Axberger (1994) att det inte finns ett rätt, utan att flera 

principer kan vara lika viktiga. von Krogh (2012) lyfter frågan vad som händer om fokus för 

etiken flyttar från socialt ansvar till mångfald. Den etiska balansgången handlar om att skydda 

barn men också att se dem som en del av samhället, med egenvärde, kompetens och förmåga 

att agera. En sak som slår mig är att varken kontrollinstanser eller redaktioner verkar ta stöd i 

de internationella etiska regler som beskriver detta dilemma. Utifrån FN:s barnkonvention 

skulle jag också säga att en vårdnadshavare inte kan förbjuda en mogen, omyndig person att 

vända sig till medierna för att utöva sin yttrandefrihet, däremot ska vårdnadshavaren ha en 

chans att ge sitt stöd och råd, och i sista mognadsstadiet, kunna diskutera saken på lika villkor. 

Min slutsats blir att dagens tolkning av mediers ansvarighet betonar risken för publicistiska 

övertramp och vikten av en försiktighetsprincip på bekostnad av mediernas mångfaldsupp-

drag, där underordnade grupper som barn och unga ska ges en möjlighet att komma till tals. 

 

Till sist några tankar om vidare forskning: Det saknas nästan alltid ett barnperspektiv eller en 

problematisering som gäller omyndiga medborgare i allmän översiktslitteratur om yttrandefri-

het, medier och demokratin, politisk kommunikation etc. Barnperspektiv blir förflyttad till ett 

eget fält. Det kan vara värt att påminna om en av de tidiga grunderna för barndomssociologin 

(James & Prout, 1997): Även om medlemmarna i barndom skiftar, så är det en permanent del 

av samhället. 
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Bilaga 1 

Fällningar i Pressens opinionsnämnd som drabbat barn 2003-april 2015 
** = namngivna och/eller avbildade 
sökord ”barn”, ”minderårig” ”skyddsvärd”, ”ung” - bortvalda är ärenden som inte alls handlat om att barn drabbats av 
publiceringsskada (se exempel sist). 

Exp nr 50/2003: Kränkande om familj i Borås tidning (Artikeln bygger på Skolverkets kritik om skolans hantering av 
högstadielelev med problem) SKRIFTLIG HANDLING ANMÄLAN/BESLUT OFFER 

Exp nr 55/2003: Osann antydan om skilsmässa** i Se & Hör (barn syns med namn och bild på foto) KÄNDIS-
BARN/SKVALLER 

Exp nr 63/2003: Familj angripen i insändare (för att skribenten inte fick umgås med familjens dotter) Mitt i Danderyd 
UTPEKANDE FAMILJ/BARN SOM OFFER 

Exp 86/2003 Omhändertagna barn namngavs UTPEKAD AV VUXENS BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV  
Exp nr 9/2004: Kidnappningshot var spådom** i Se & Hör. En spådom om att ett kändisbarn ska kidnappas framställls som 

en nyhet KÄNDISBARN/SKVALLER 
Exp nr 24/2004: Kränkande spekulationer om familjeförhållanden (baby) i Se & Hör (vilka kändisar som var biologiska 

föräldrar till baby, ej bild eller namn på babyn) KÄNDISBARN/SKVALLER 
Exp nr 31/2004: För många detaljer om ofredande i Dala-Demokraten. Anmält av mamman, DD ber om ursäkt. Grovt brott 

mot publicistisk sed. BARN SOM BROTTSOFFER 
Exp nr 32/2004: Klander för beskrivning av ofredande i Mora Tidning. Detaljerad beskrivning av vad dottern utsatts för. 

Behandlad efter PO:s eget initiativ. Nämns ej om dottern är minderårig, men att PO bett om tillstånd från mamman att 
ta upp ärendet tyder på det. BARN SOM BROTTSOFFER 

Exp nr 33/2004: Kritik för uppgifter om försvunnen tonåring ** (ena föräldern ville gå ut med bild och namn) Länstidningen 
Östersund BARN EXPONERAT AV EN FÖRÄLDER 

Exp nr 1/2005: Klandervärt utpekande av ungdomar (17-åring som langare) Nya Wermlands-Tidningen (NWT) BARN SOM 
BROTTSLIG 

Exp nr 21/2005: Bild-extra: Polisen slår till mot trimmade mopeder ** BARN SOM BROTTSLIG 
Publicering 2004-07-29 i Kungsbacka Tidning 

Exp nr 83/2005: Unga utpekade i intervju om alkohol ** INTERVJUADE (KOMPETENT ”VÄRSTING”) 
Publicering 2005-03-10 i Norrköpings Tidningar 

Exp nr 107/2005: Brev om övergrepp publicerat BARN SOM BROTTSOFFER 
Publicering 2005-04-18 i Expressen (12-åring) 

Exp nr 35/2006: Utpekad genom familjebild i Expressen ** (baby) (pixlad bild som tidigare hade publicerats opixlad), man 
misstänkt för sexualövergrepp mot andra BARN SOM ANHÖRIG TILL BROTTSLING 

Exp nr 95/2006: Föregrep domstolsbeslut om ilsken skolelev i Västerbottens Folkblad (elev åtalad för misshandel, rubriken 
saknade reservation. Eleven friades sen.) BARN SOM BROTTSLIG 

Exp nr 119/2006: Expressen friad och fälld för publicering om Hagamannen i Expressen (barn indirekt utpekade när huset 
pekas ut) BARN SOM ANHÖRIG TILL BROTTSLING 

Exp nr 120/2006: GT fälld för publicering om Hagamannen i Göteborgs-Tidningen (skiljaktig mening, anhöriga indirekt 
drabbade) SOM ANHÖRIG TILL BROTTSLING 

Exp 50/2007: Mammans livsberättelse innebar utpekande av minderårig son  **(åk 7) i Metro BARN UTPEKAD AV VUXENS 
BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV  

Exp 51/2007: Mammans livsberättelse innebar utpekande av minderårig son ** (åk 7) i Expressen BARN UTPEKAD AV 
VUXENS BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV  

Exp nr 78/2007: Intervju med ung pojke innebar brott mot god publicistisk sed ** INTERVJUAD OSKYLDIG/OFFER 
Publicering 2006-10-25 i Skövde Nyheter 
Exp nr 84/2007: Bild på 16-åring i samband med fotbollskravaller ** och skarpa formuleringar i Aftonbladet (opixlad bild, 

ej namn) BARN UTPEKAD SOM ”VÄRSTING” 
Exp nr 92/2007: Skolreportage i Rinkeby ** INTERVJUAD, ”VÄRSTING” 
Publicering i Metro 2006-12-13. Fälld 2007-09-13 Ämne: Misslyckad integration – livet i Rinkeby förr och nu, där en reporter 

följde en skolklass. 
Exp nr 107, 108/2007: Bild på ung person klandrad **i Fagersta-Posten (två 16-åringar gripna, pixlade, ej namn, en fällning 

per barn) BARN UTPEKAD SOM BROTTSLIG 
Exp nr 25/2008: Känd mamma ”chockad” över dödshot mot dotter ** i Expressen. SKVALLER/KÄNDISBARN 
Exp nr 36/2008: Semester för innerstadsbarn ** BARN SOM ”VÄRSTING” 
Publiceringar 2007-08-07 i Göteborgs-Posten. 
Exp nr 57/2008: Publicering av bild möjliggjorde identifiering av 16-åring** i Expressen. Bilden var pixlad men texten 

mycket nedsättande (miljonärsson och misshandlare), inget speciellt nämns i fällningen om att 16-åringen är minder-
årig, bara ”ungdom”, däremot i anmälarens motivering. BARN UTPEKAD SOM BROTTSLIG 

Exp nr 74/2008: Möjlig identifiering av minderårigt brottsoffer i samband med publicering av mycket känsliga uppgifter i 
Kungsbacka tidning BARN SOM BROTTSOFFER 

Exp nr 107/2008: Vänskapen har växt till kärlek **i Se & Hör 2008-03-26  med en smygtagen bild på 1-årig kändisdotter 
vars ansikte går att identifiera SKVALLER/KÄNDISBARN 
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Exp 80/2009: Pojke vågade vittna (namn ej angivet i ärendet)** INTERVJUAD, KOMPETENT 
Publiceringar i Mitt i Söderort/Skärholmen 2008-10-14. 

Exp nr 103, 104/2009: Kränkande spekulationer om en kvinnas dödsfall i Aftonbladet och på aftonbladet.se med foto från 
en utpekande gata, där publiceringen varit plågsam för bland annat 7-årig dotter BARN SOM ANHÖRIG TILL BROTTSOF-
FER 

Exp nr 57/2009: Rapportering om tonårsfest i Upsala Nya tidning blev utpekande mot 15-åringar på liten ort BARN SOM 
”VÄRSTING” 

Exp nr 1/2010: Röster från en tuff tonårstid ** INTERVJUAD, KOMPETENT ”VÄRSTING” 
Publicering 2009-04-11 i Svenska Dagbladet 
Exp nr 22/2010: Nedlåtande rapportering i samband med en rättsprocess efter ett slagsmål där en familj är inblandad. 

Bland annat redogörs för brottslighet som en 17-årig son tidigare gjort sig skyldig till, i Smålands-Tidningen (publicerad 
april 2009) BARN UTPEKAD SOM BROTTSLIG 

Exp nr 94/2010: Ensamkommande flyktingbarn pekas ut som arbetsmiljöproblem, barnen är ej intervjuade, men reportern 
hade sökt boendets ansvariga (Publiceringar 2009-11-24 och 27) i Mariestads-Tidningen. BARN UTPEKAD SOM ”VÄRS-
TING” 

Exp nr 21/2011: Man åtalad för försök till våldtäkt mot barn BARN SOM BROTTSOFFER 
Publiceringar 2009-10 och 11 i Gotlands Allehanda/Gotlands Tidningar och gotland.se. Fälld 2010-04- 

Exp nr 39/2011: ”Sara knivhöggs till döds hemma” BARN SOM ANHÖRIG TILL BROTTSOFFER 
Publiceringar 2010-05-25 i Lokaltidningen Mitt i Sollentuna. Fälld 2011-03-22 

Exp nr 52/2011: Ung trio stal 23 000 kronor BARN SOM BROTTSLIG 
Publiceringar 2010-09-10 i Norrbottens-Kuriren 

Exp nr 58/2011: Dömd för våldtäkt mot barn BARN SOM BROTTSOFFER 
Publicering 2010-12-22 i Norrköpings tidningar. Fälld 2011-06-07 

Exp nr 79/2011: Dag 1: ”Bortrövade mitt i vimlet” Dag 2: ”Planerade i månader” ** BARN EXPONERADE AV EN FÖRÄLDEr-
Publiceringar i Aftonbladet 2010-10-10 och 11. Fälld 2011-09-20 

Exp nr 83/2011: Fängelse för barnövergrepp BARN SOM BROTTSOFFER 
Publiceringar 2011-03-12 i Barometern. Fälld 2011-10-04 

Exp nr 97/2011: Två misstänkta för jaktbrott BARN SOM ANHÖRIG TILL BROTTSLIG (MISSTÄNKT) Publiceringar 2010-02-25 i 
Västerbottens Folkblad. Fälld 2011-10-18 

Exp nr 112/2011: 15-årig pojke svårt knivskuren BARN SOM BROTTSOFFER 
Publiceringar 2011-04-27 i Dagens Nyheter 

Exp nr 21/2012: Man misstänks för våldtäkt av sin egen dotter BARN SOM BROTTSOFFER 
Publicering 2011-06-09 i Kristianstadsbladet, fälld 2012-03-06. 

Exp nr 12/2013: ”Flicka som bjöd ut sig på nätet omhändertogs” BARN UTPEKAD SOM ”VÄRSTING” Publiceringar 2012-06-
21 och 22 i Östgöta Correspondenten. Fälld 2012-02-12 

Exp 42/2013: 12-årig hästbloggare anmäld till Konsumentombudsmannen (ej rubrik) Publiceringar i Orust Tjörn Tidningen. 
Fälld 2013-09-17 

Exp nr 27/2014: Dag 1: Hagamannen hade permission – på teknikmagasinet Dag 2: Hagamannens dag i frihet ** BARN 
SOM ANHÖRIG TILL BROTTSLING 

Exp nr 36/2014: ”Skilsmässa kan kosta 150 guldmynt” BARN UTPEKADE GENOM VUXENS BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV 
Exp nr 37/2014: Rättegång om brudpenning BARN UTPEKADE GENOM VUXENS BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV 
Exp. nr 57/2014, dnr 42/2014: Elev mordhotade sin lärare – med sax BARN SOM ”VÄRSTING” Publicering 2014-03-04 i Mitt 

i Tyresö Fälld 2014-10-28 
Exp nr 65/2014, dnr 46/2014: Elvaåring på stan var påverkad av narkotika BARN SOM ”VÄRSTING” Publiceringar 2014-03-

05, 06 i Ljusnan och på helahalsingland.se. Fälld 2014-11-18. 
Exp nr 73/2014, dnr: 128/2014: Man frias för sexbrott BARN SOM BROTTSOFFER Publiceringar 2014-05-29 och 30 i Skara-

borgs Läns Tidning. Fälld 2014-12-02 
Exp 32/2015, dnr 139/2014: Pappa larmade om sitt sjuka barn SKRIFTLIG ANMÄLAN BARN SOM OFFER Publiceringar 2014-

06-24 i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning. Fälld 2015-03-03 
Exp nr 92/2015, dnr: 22/2015: Boisen: ”Ta tillbaka makten i hemmen” BARN SOM ”VÄRSTING” 

Publiceringar 2014-09-20 i GT/Expressen 
Exempel på bortvalda fällningar (barn nämns men ej barn skadat) 

Exp nr 48/2012: Korrigerande uppgifter reparerade inte allvarligt påstående i Arbetarbladet – anlitade barnvakten igen 
som de anmält förövergrepp. Barnperspektiv nämns ej. 

Exp 112/09: Klander för publicering av integritetskänsliga uppgifter i Ystads Allehanda – en son nämns, men inget barn-
perspektiv – en nu vuxen son? 

Exp nr 62/2006: Mamma utpekad som missbrukare i Mitt i Söderort – där en (vuxen?) dotter ger sin version som bedöms 
skada mamman. 
Exp nr 94/2004: Namn och bild på rattfyllerist i Expressen – barn indirekt skadade avpubliceringen, men nämns ej i PO:s 
beslut.
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Bilaga 2 

Intervjumanual 
A. Begränsningar att låta barn komma till tals 
A1. Finns det särskilda etiska hänsyn som gäller just runt publiceringar där intervjupersoner är under 18 år? 
(Publicistisk varsamhet) 
A2. Finns det skillnader mellan att medverka i ord och på bild? 
A3. Vilka rättigheter har barnets/ungdomens vårdnadshavare att påverka omfattningen av barnets/den unga 
personens yttrandefrihet? 
A4. Har detta ändrats över tid? Hur? (eventuella följdfrågor om webbens långa livslängd, professionalisering, 
tidsbrist på redaktionen, synen på unga: utsatta personer som ska skyddas eller som samhällsmedborgare som 
har något att tillföra i den allmänna diskussionen?) 
B. Möjligheter för unga att komma till tals 
B4. Hur arbetar redaktionen för att låta unga personer komma till tals?  
B5. Vilka faktorer är viktigast för att lyckas? 
B6. Digitala plattformar har gett unga personer nya möjligheter att kommunicera och interagera utan att gå via 
traditionella medier – hur reflekterar ni på redaktionen runt att möta den utvecklingen? 
C. Dilemman 
C7. Görs det undantag från er policy? Vilka konkreta dilemman kan uppstå/har uppstått? Kommentera gärna 
utförligt. 
C8. Är det någon skillnad om barnet intervjuas i Sverige eller utomlands? 
  
D. Typfall: 
Fall 1 (yttrandefrihet-vårdnadshavare):  
Redaktionen har intervjuat en 15-årig elev på en högstadieskola som är kritisk till de nya ordningsreglerna, och 
som gärna vill framföra sina åsikter i media. I kontakt med elevens vårdnadshavare framkommer att denne inte 
vill att eleven ska medverka i någon form, eftersom vårdnadshavaren är orolig att det kan påverka elevens 
slutbetyg. Hur gör ni? 
a) Elevens yttrandefrihet och allmänhetens rätt att få veta om kritiken väger tyngst. Publicerar. 
b) Vårdnadshavarens ord väger tyngst. Publicerar inte. 
c) Går inte att svara. 
Kommentera gärna svaret. Spelar åldern roll? 
 
Fall 2: (kändisen som redan har en röst i sociala medier) En 17-årig bloggare med ett stort antal följare har 
skrivit ett uppmärksammat inlägg i en dagsaktuell fråga som fått spridning i hela landet via sociala medier. Ni 
ringer upp bloggaren för en kort intervju. 
a) Redaktionen tar inte kontakt med vårdnadshavaren för att godkänna intervjun.  
b) Redaktionen tar kontakt med vårdnadshavaren för att godkänna intervjun. 
c) Går inte att svara. 
Kommentera gärna! 
 
Fall 3. (Indirekt kontakt med vårdnadshavare) 
En klass i årskurs sex har jobbat länge med ett speciellt tema, som också är nyhetsmässigt intressant. När sko-
lan bjuder in er för ett reportage nappar redaktionen.  I klassen har vårdnadshavare fått lämna in skriftligt att 
de godkänner att barnen får vara med på skolans webb och i media. 
a) Reportern stämmer av med läraren vilka elever som fått godkänt av sina vårdnadshavare, och givetvis med 
eleverna själva vilka som vill vara med. 
b) Reportern tar kontakt med varje medverkande barns föräldrar före publicering/sändning. 
Kommentera gärna svaret! Är det någon skillnad på åldrar här? Förskola? Gymnasieklass? 
 
Fall 4: (anonym publicering i känsligt ämne) 
En 16-åring hör av sig till redaktionen och vill berätta om hur jobbigt det är att ha föräldrar som inte kan hålla 
sams efter skilsmässan. Ni bestämmer er för att publicera intervjun anonymt. 
a) Redaktionen ser ingen anledning att stämma av med föräldrarna. 
b) Redaktionen stämmer av med föräldrarna. 
c) Går inte att svara. 
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Skulle det vara någon skillnad om barnet hade en annan ålder? Om den anonyma intervjun i det känsliga ämnet 
gällde något annat – till exempel kriminalitet, droger, olaglig aktivism? 
 
Fall 5: (Unga som intervjuas i egenskap av en roll/position) Ni intervjuar den 16-åriga ordföranden för ett poli-
tiskt ungdomsförbund i en politisk fråga. 
a) Redaktionen ser ingen anledning att stämma av med föräldrarna. 
b) Redaktionen stämmer av de omyndigas medverkan med föräldrarna. 
c) Går inte att svara. 
Kommentera gärna! 
 
Fall 6: (den oskyldiga enkäten) 
Solen skiner och ni gör en enkät på stan om favoritglassen. En av de svarande är under 18 år. 
a) Redaktionen ser ingen anledning att stämma av med föräldrarna. 
b) Redaktionen stämmer av med föräldrarna. 
c) Går inte att svara. 
Kommentera gärna. Spelar det någon roll hur mycket under 18 år personen är? Karaktären på frågan? 
 
D. Redaktionens kultur i praktiken (uppsamlingsfrågor) 
D9. Vilket stämmer bäst hos er: 
_Fastställd policy 
_Publicistisk bedömning från fall till fall 
_Annat 
D10 a. OM Publicistiska bedömningar från fall till fall: Finns en rutin att ha en publicistisk diskussion varje gång 
när någon är under 18 år, eller görs det bara under vissa omständigheter?  
_varje gång 
_oftast 
_ bara under speciella omständigheter 
D10 b. OM fastställd policy: 
Finns reglerna skriftligt? 
_Ja 
_nej 
D11. Stämmer ni även av vad barnet/ungdomen sagt (innehåll)? 
D12. Dokumenteras avstämning med vårdnadshavare på något sätt? 
D13. Hur tänker ni runt att barn kanske har två vårdnadshavare? 
_rutin finns 
_rutin saknas 
D14. Hur säker är redaktionens alla medarbetare på vad som gäller? 
_Mycket säker_säker_viss osäkerhet_osäkerhet 
_ vet ej 
D15. Finns rutin för att informera nya medarbetare? 
D16. Gäller reglerna även barn som insändarskribenter? 
D17 …tipsare?  
 D18 …lämnare av läsarbilder? (kan vara svårt att veta ålder) 
D19 Om och hur påverkar redaktionens policy hur många unga som får komma till tals i praktiken? _Mycket 
negativt _något negativt _något positivt _mycket positivt _ inte alls? 

 


