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Hej och tusen tack för den fina hedersutmärkelsen! Jag känner mig djupt hedrad 
och väldigt lycklig! Jag kan inte tänka mig något roligare än att få just detta 
erkännande från er som arbetar bland barn och vuxna för ett rättvist och 
solidariskt samhälle.  Resestipendiet kommer jag att använda för att åka till 
Kina. Både följa upp en reportageresa jag gjorde för 12 år sedan men också 
träffa nya barn i det nya snabbt expanderande Kina.  
 
Nu några käpphästar i mitt arbete som journalist. Har barn yttrandefrihet? Är en 
fråga som jag ofta får anledning att diskutera med studenter och andra. Det är 
faktiskt en fråga som alla inte i förstone svarar  - JA på. Inte kollegor, inte 
studenter som jag föreläser för. Många tror att det är föräldrarna som bestämmer 
om barns yttrandefrihet. Barn har rätt att yttra sig fritt, vara med och påverka. 
Lagen om yttrandefriheten har inga åldersgränser.  Det är en mänsklig rättighet 
även för medborgare under 18 år. Rätten finns förtydligad i FNs konvention om 
barnets rättigheter i artiklarna 12, 13 och 14, som är en del av folkrätten. Och i 
år fyller barnkonventionen 25 år. 
 
Den här sidan av barnkonventionen tonas ofta ner, vi brukar poängtera den 
skyddande sidan mer än barns rätt till inflytande. Av Sveriges 9 miljoner 
invånare är nästan 2 miljoner barn och unga. Grundlagen om yttrandefrihet 
gäller alla åldrar. Här finns inga speciella regler för barn och unga. Jag bad 
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg skriva några rader om barns yttrande-
frihet:   

Barnkonventionen betonar barnets rätt till skydd och trygghet. Det 
perspektivet har vi i allmänhet ganska lätt att förstå. Vi inser att barn 
bär på en större sårbarhet än vuxna och att vi som vuxna därför har 
ett ansvar för barns säkerhet. Men barnkonventionen betonar också i 
lika hög grad det enskilda barnet som subjekt, dvs barnets rätt att 
göra sin röst hörd. De senaste åren har Barnombudsmannen lyssnat 
aktivt på barn i svåra situationer. BO har lyssnat på barnen som 
experter och frågat dem om råd. Som en röd tråd genom de flesta 
samtalen med barn går en upprördhet över att inte ha fått 
information, att inte ha blivit mött med respekt och att inte ha blivit 
lyssnad på. Trots att flera av barnen varit med om mycket svåra 
saker vänder de sig också ofta mot att bli betraktade ur ett offer-
perspektiv. Barnen berättar tvärtom om sina strategier, om medvetna 
beslut och ibland om hur deras handlingar haft en avgörande 
betydelse i att ändra på förlopp. Ser vi inte barnen som egna subjekt 
med rätt till information och egen handlingsförmåga så blir det också 
svårare att skydda barn som är i utsatta situationer.   

 
Även om Barnombudsmannen  har en annan uppgift än Sveriges Radio så är 
detta förhållningssätt intressant och viktigt för mig som journalist. I 
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Föräldrabalken 6 kap. 11§ står det att föräldrar måste ta hänsyn till barnets vilja 
och synpunkter:  
 

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid  i 
takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn 
till barnets synpunkter och önskemål. 

 
Både i Föräldrabalken och barnkonventionen står det att vuxna ska ta hänsyn i 
takt med barnets stigande ålder och mognad. Här finns inte heller några fixa 
åldersgränser. Vem bestämmer när barnets rätt att göra sin röst hörd gäller?  Hur 
vet vi vilka frågor som barnet anser rör hens liv?   
 
Nils Funcke  är journalist och yttrandefrihetsexpert. Han upprepar att 
yttrandefriheten inte har några åldersgränser. Från den stund ett barn kan 
artikulera sig omfattas hen av regeringsformens skydd både vad gäller 
yttrandefriheten och integriteten. När det gäller integriteten träder den rätten in 
redan innan barnet kan artikulera sig. Det är ingen grundläggande skillnad 
mellan barn och vuxna. Skillnaden uppstår hur media hanterar ovana 
intervjupersoner. Men rent rättsligt så har barn precis samma yttrandefrihet som 
vuxna. En skoltidning som ges ut och mångfaldigas har t ex samma 
grundlagsfästa skydd som Dagens Nyheter om det finns en ansvarig utgivare.  
Alla omfattas av grundlagen oavsett hur gamla skribenterna är.  Många tror att 
det finns lagar och regler som säger att det är förbjudet att intervjua barn och 
ungdomar utan föräldrars tillstånd. Men de pressetiska reglerna för press, radio 
och tv innehåller inga särskilda anvisningar om hur journalister ska förhålla sig 
när de intervjuar barn och unga under 18 år.  
 
Barn har yttrandefrihet och uppgiften för mig som journalist är att värna den och 
även stärka den.  Men det betyder inte att det inte är bra att barnens föräldrar för 
det mesta är informerade. Det krävs känslighet och omdöme  i varje enskild 
situation och för varje enskilt barn. Att vara närvarande och inte ha bråttom.  
Många skolor har regler för hur media tas emot.  Rektorerna skickar ofta ut 
formulär till föräldrar där de kan ge sitt medgivande om deras barn får bli 
intervjuade och fotograferade. Ibland vill skolan ha ett generellt ja eller nej från 
föräldrar. Det är ett sätt att begränsa barns och ungas yttrandefrihet, kan man 
tycka, men alternativet skulle kanske vara värre. Från det att barnet kommer till 
skolan så har rektor ansvar för att eleverna inte far illa. Barn har rätt till samma 
integritet som vuxna. Om reportern vill ha kontakt med en elev då är det fritt att 
ta kontakt utanför skolan. Den unge kan också själv ta kontakt med media och 
bli intervjuad utanför skolan.  
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När ska jag stämma av medverkan med föräldrar? Ofta blir det naturligt när jag 
söker upp barn för en intervju, att jag får kontakt via föräldrar eller skola. Men 
träffar jag en ung person på stan, i en park, eller i en affär, på ett fik. Så brukar 
jag säga:  - Berätta nu för dina föräldrar att du blivit intervjuad av mig. Här är 
mitt telefonnummer om de vill fråga något. Och här är sändningsdag och tid. 
Jag ber också om barnets telefonnummer så att jag kan komma i kontakt med 
hen. Det är mer en fråga om information till föräldrarna än tillstånd, anser jag.  
Föräldrar kan också ha agendor, de vill att deras barn ska vara med i media och 
säga saker, utmärka sig. Men det är ju inte säkert att barnen alltid vill samma sak 
som sina föräldrar. Det måste vi som journalister ta reda på. Jag skriver just nu 
på en bok om de här frågorna och då söker jag upp barn som jag intervjuat i 
mina program och frågar vad det betydde för dem att bli intervjuade. Jag har 
stött på personer som säger: - Jo, det var väl lite kul men det var ju pappa som 
ville att jag skulle vara med.  
 
Pressombudsmannen,  Ola Sigvardsson,  skriver också några rader om hur 
journalister ska förhålla sig till intervjuer med barn. jag frågar PO: - Krävs 
föräldrarnas tillstånd?  

 
Det inte finns något enkelt svar. Varje situation måste bedömas för 
sig. Ju närmare ett barn kommer myndighetsåldern 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. En publicering som ofta anmäls är tonåringar som 
uttalar sig om egna vanor på känsliga områden, som droger och sex. 
Att unga människor uttalar sig generellt i sådana här ämnen är 
okomplicerat och kräver i allmänhet inte tillstånd från förälder.  

 
I Norsk Presseforbund  finns det däremot en särskild paragraf 4.8. i deras 
pressetiska regler. Här står det tydligt att oavsett om föräldrar givit tillstånd eller 
ej så ska journalisterna tänka på vilka konsekvenser publiceringen kan få för 
barnet. Föräldrar är inte alltid garanter för att barnets intresse tas till vara. I 
Norge markerar Presseforbundet att det är viktigt att vara uppmärksam och 
skydda barnens identitet när det handlar om familjekonflikter, sociala tvister och 
rättsfrågor. I en konflikt, en skilsmässa eller en mobbningshistoria finns det 
alltid flera parter.  I Sverige har BRIS och Rädda Barnen föreslagit att de 
svenska pressetiska reglerna också ska ha en speciell paragraf liknande den i 
Norge. Men hittills har inga förändringar skett i våra regler.  
 
Jag minns ett program i Barnen där ett barn som blivit mobbad intervjuas. 
Skolan nämns vid namn. Mamman till en av flickans klasskamrater hör av sig 
till redaktionen och berättar att flera flickor i klassen känner sig utpekade och är 
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mycket ledsna. Barnet kan bli utsatt för mer mobbning , känna skam för att hen 
berättat för mycket. Så därför ska vi som journalister också vara försiktiga med 
att nämna  skolor vid namn.  
 
När bör vi ta extra hänsyn? I alla frågor där vi kan tänka oss att integriteten blir 
skadad. I samband med mobbning, skilsmässor, svåra sociala frågor som  
fattigdom.  Här är också namnfrågan intressant. Hur presenterar vi barn och 
ungdomar? Det finns ingen policy på Sveriges Radio. Alla gör olika. När jag 
frågar mina kollegor så svarar de flesta med någon slags automatik att barn ska 
ha både för och efternamn. Precis som vuxna. Det anser jag också för det mesta. 
Men många journalister använder ändå ofta bara förnamn på barn i reportage. 
Varför? För att de anser att barn alltid har ett skyddsbehov? För att barn inte 
behöver några efternamn, de är ju barn? Programmet Barnens policy var från 
starten att alla barn, stora som små, ska förses med både för och efternamn.  
Säger vi bara Kalle så får hans berättelser inte samma tyngd, men om Kalle 
heter Ahmed  i efternamn så är det Kalle Ahmed som berättar om sin erfarenhet.  
Jag mailade och frågade Aktuelltredaktionen på Sveriges Television om de har 
någon policy på det här området. Fick först svaret - Nej. Men efter ett par dagar 
fick jag ett mail:  

 
På SVT Nyheter har vi som policy att alltid presentera människor med 
både för och efternamn. Det gäller inte minst barn och äldre där medier 
ibland har en tendens att enbart använda förnamnet. Vi bör bemöta alla 
människor, oavsett ålder och position, med samma respekt och ett sätt är 
att aldrig använda enbart förnamn. Det enda undantag som kan accepteras 
är om det finns särskilda skäl, exempelvis ett skyddsbehov, som gör att 
det är olämpligt att ange efternamnet.  
 

På senare tid har jag fått veta att barn och unga som varit med i Barnen inte vill 
ha namn och bild på vår hemsida. En flicka som jag intervjuar om Utöya i Norge 
blev mobbad för att hon var med på bild. Hon ville att vi skulle ta bort bilden. 
Men hon vill att själva radioprogrammet skulle ligga kvar. En somalisk pojke 
som jag också intervjuar i berättar att han blir trakasserad och vill att vi ska ta 
bort både bilder och program. Vi har fått mail från en ung man som medverkat i 
ett av våra program. Nu arbetar han som fritidsledare och känner sig obekväm 
med bilden av honom som barn. Det stör hans professionalitet som vuxen. En 
ung student från forna Jugoslavien hör av sig. Han har blivit kritiserad för att 
han uttalat sig om sitt forna hemland i svensk radio. Han vill att vi tar bort 
programmet och bilden. Respekten för barn som fullvärdiga medborgare säger 
mig att de precis som vuxna ska presenteras med både för och efternamn. Som 
nätet ser ut och används idag så kanske vi blir tvungna att avstå från bilder och 
barnens efternamn, men ha kvar dem i programmen.  
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Det finns en kliché, bland många andra, att barn är gruppvarelser och därför ska 
intervjuas i grupp. Bara för att barn ofta befinner sig i grupp i skolan där vi 
kanske träffar dem så måste vi inte intervjua dem i klump. En vanlig bild på tv 
är, eller var i varje fall tidigare, en grupp namnlösa barn som intervjuas på en 
skolgård. Barnen klänger på reportern. Vissa vinkar in i kameran. Alla svarar i 
mun på varandra. Den som skriker högst får mest sagt.  

Mitt intryck är att många journalister ofta gör på liknande sätt. Intervjuar barn i 
grupp.  Jag tror det handlar om brist på tillit och tid. Reportern tror inte att hen 
kan få ut något av en person. Reportern tror att har jag tre intervjupersoner så 
säger nog någon något intressant. Vi tror att vi är demokratiska och öppna som 
inte väljer ut en speciell. Vi tror att ungdomar och barn inte vågar bli intervjuade 
själva.  

Journalister intervjuar väldigt sällan vuxna i klump, i stort sett aldrig. Att 
intervjua ett barn i taget har många fördelar. Du som reporter får kontakt med en 
person.  Du kan ställa dina följdfrågor när du vill. Du behöver inte tänka på att 
vara demokratisk och fördela frågorna rättvist mellan barnen. Du kan förhålla 
dig friare i samtalet, associera. Ta paus, gå omkring och kommentera. Det finns 
barn som kanske inte vill bli intervjuade ensamma, självklart ska vi respektera 
detta. Men det behöver inte betyda att hen inte kan ändra sig när vi väl fått 
kontakt. Två barn kan ibland ge trygghet och föra samtalet vidare, men bästisar 
kan också leda till tunghäfta och fnissattacker. Om en reporter vill intervjua flera 
barn går det ju bra att ta en i taget.  
 
Jag blir ganska ofta ombedd att reflektera över barns medverkan i media, som 
här idag. Hur ofta hörs deras röster? Hur gör vi journalister för att skydda och 
inte kränka barn och ungdomar? Då brukar jag referera till professor Cecilia von 
Feilitzens forskning. Hon arbetar på media och kommunikationsvetenskap på 
Södertörns högskola. Cecilia von Feilitzen har i sin forskning kommit fram till 
att svenskar under 18 år inte åtnjuter sin yttrandefrihet i förhållande till sin del 
av befolkningen. De varken syns, hörs eller omtalas tillräckligt ofta. Få 
journalister enligt von Feilitzen tar barn på allvar och skildrar dem som de 
faktiskt är och har det, istället används barn ofta som illustrationer eller 
dekorationer. Undersökningar visar att barn och unga ofta beskrivs stereotypt; 
som hjälplöst lidande offer för katastrofer och diktaturer, som eländiga 
hungrande väsen i fattiga länder oförmögna att handla och tala för sig själva, 
som ansvarslösa eller till och med onda varelser, neddrogade, halvkriminella 
tonåringar i socialt belastade förorter, som stjärnögda, mjuka flickor, som starka, 
tuffa pojkar. Det sägs ofta att det är väldigt svårt att intervjua barn, kanske är det 
därför som många journalister låter bli. Men framförallt så tar det tid att 
intervjua barn. Allt som har med barn att göra tar längre tid. Och den här tiden är 
det svårt att få som journalist. Det är en ständig kamp. 


