Hur skriver vi om barn?
Hur ofta får barnen säga sitt?

Får barnen komma till tals?
Vem uttalar sig om barnen?

När får barnen berätta sin bild?

Medieanalys:
om barns synlighet i svensk media
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Inledning
Syftet med denna analys är att undersöka hur barn har synliggjorts i svensk
media under perioden 1 juni 2011 till den 31 maj 2012. Analysen tar upp
medieuppslag som handlar om barn eller omtalar barn, barndom eller
uppväxt. Målet med analysen är att se i hur stor grad barn kommer till tals i
saker som rör dem, vilka aktörer som uttalar sig om barn, inom vilka
områden barn omnämns eller skrivs om, och vilken roll barn spelar när de
omtalas.
Analysen är utförd av Retriever Sverige på uppdrag av Unicef Sverige, BRIS
och Rädda Barnen inför Almedalsveckan 2012.
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Viktigaste punkterna
•

I över en tredjedel av publiciteten om barn är tendensen negativ.

•

Kriminalitet/Brott mot barn är det mest vanliga temat och förekommer
i 13 procent av det analyserade materialet.

•

Barn ges rollen som offer i 28 procent av artiklarna som handlar om
barn eller där barn är omnämnda.

•

•

•

Nyckeltal

Barn kommer till tals i 1,7 procent av artiklarna som handlar om dem
själva.
Den aktör som uttalar sig mest i publicitet gällande barn är politiker. I
13 procent av publiciteten uttalar sig en eller flera politiker. Föräldrar
till barn kommer till tals i åtta procent.
I de artiklar barn uttalar sig rör det till största del Hälsa eller
Skola/Utbildning.
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Antal artiklar
Varav tryckta artiklar
Varav webbartiklar

1294
608
686

Barn som offer

365

Tendens?

35% negativa

Barn uttalar sig

22

Vanligaste aktören som uttalar sig om barn

Politiker

Medievinkling
Medievinklingen används för att beskriva om en artikel som handlar om barn
har en omständighet som är positiv, neutral eller negativ. 459 (35 procent)
av de 1294 artiklarna anses vara negativa. Dessa är ofta tragiska fall, som
brott mot barn, sjukdomar eller olyckor där barn har varit inblandade men
även artiklar som tydligt är negativt vinklade.

749 artiklar (58 procent) bedöms vara neutrala. Publicitet som både
innehåller negativa och positiva vinklingar ingår även i den neutrala delen.
Den positiva publiciteten uppgår till 89 artiklar (7 procent) och består till
största delen av nyheter om kändisar som berättar att de väntar barn eller
kultur för barn.

7%

35%

Negativ
Neutral
Positiv

58%

Diagrammet baseras på 1294 artiklar där varje artikel har bedömts om omständigheterna är positiva, neutrala eller negativa för barnen.
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Teman
Brott mot barn är det tema som det har skrivits mest om, totalt 160 artiklar.
Detta betyder att när barn nämns i tidningar är det oftast i samband med
misshandel, mord och sexuella övergrepp på barn.

Artiklar där barnen endast beskrivs som barn till någon, aktörs barn, står för
117 artiklar (nio procent) och handlar om personer som nämner att de har
barn och barnen inte har någon annan roll i uppslaget.

126 artiklar (tio procent) handlar om personer som försöker få barn, är
gravida eller precis har blivit föräldrar.

Antal artiklar om barn fördelat på teman
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Inom kategorin övrigt ryms artiklar som inte passar in i någon annan kategori.
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Ämnesområden
Nära två tredjedelar av uppslagen som handlar om barn är nämnt inom
inrikesnyheter och över en femtedel handlar om saker som har hänt
utomlands. En stor del av utrikesnyheterna rör tragiska händelser där barn
fallit offer för våld och mord. De mest omskrivna av dessa är tragedin på
Utøya, situationen i Syrien, Joseph Kony samt andra händelser där barn
kommit till skada.

Fördelning ämnesområden
Ekonomi
3%

Inom kultur ryms artiklar som handlar om barnteatrar, nya biofilmer och
böcker som riktar sig till barn.

Utrikes
22%

De sportrelaterade nyheterna är till största delen neutrala och handlar om
elitsatsningar för barn men även sportstjärnor som är föräldrar där deras barn
endast omnämns.

Sport
5%

Inom ekonomi ryms all publicitet som rör föräldraförsäkringen, ojämn
fördelning av föräldradagar och hur barnfamiljer får ekonomin att gå runt.

Kultur
8%

Inrikes
62%

Om en artikel innehåller fler än ett ämne, har det ämne som artikeln till
största del hör till, valts.

Ekonomi

Inrikes

Kultur

Sport

Utrikes

Diagrammet visar inom vilka ämnesområden omtalanden om barn görs.
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Barn kommer till tals

Aftonbladet, 20 april 2012

Aftonbladet, 12 juli 2011

Dagens Nyheter, 12 juli 2011

Göteborgs-Posten, 1 februari 2012

Sydsvenskan, 12 juli 2011
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Barn kommer till tals
I majoriteten av nyheterna som handlar om eller rör barn får barn inte komma
till tals. Barn uttalar sig i 22 artiklar, alltså endast 1,7 procent av publiciteten,
som rör dem själva.

Uttalar sig barn i media?

Tolv av dessa artiklar har negativ ton och barnen ges rollen som offer i lika stor
del. Endast i två av de 1294 analyserade artiklarna uttalar sig barn i artiklar
som är positiva.

Ja
1,7%

Det är värt att påpeka att det inte är aktuellt att använda barn som källor i alla
medieuppslag som handlar om dem, särskilt inte då barnet är ett offer eller
uttalar sig om familjetvister eller andra känsliga saker.
Barnrättskommittén är tydlig med hur viktig roll massmedia spelar för att barn
ska ges en möjlighet att uttrycka sig. En av barnkonventionens grundläggande
principer är att barn ska få komma till tals. Barn ska inte bara kunna
konsumera information, utan även själva delta i publiciteten. Verkligheten
tyder på något helt annat när barn endast kommer till tals i färre än två
procent av publiciteten om dem.

Nej
98,3%

Diagrammet är baserat på 1294 artiklar och visar i hur många
procent barn får komma till tals.
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Barn kommer till tals - ämnesområde
Diagrammet visar andelen artiklar om barn inom de olika ämnesområdena.
Det är inom inrikesnyheter som barn kommer till tals till största delen, trots
det rör det sig endast om två procent av den totala inrikesrapporteringen.

Inom sport och kultur uttalar sig barn sammanlagt två gånger vilket
motsvarar en procent för respektive ämnesområde. Barn får inte komma till
tals när det gäller ekonomi eller kultur, inte ens då frågorna direkt påverkar
dem som veckopeng eller kulturevenemang för barn.

Områden barn kommer till tals i
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Utrikes

Barn kommer till tals – teman
Det tema som barn uttalar sig mest i är Hälsa, det rör sig emellertid enbart om sex artiklar totalt. Samtliga är bedömda
som negativa och barnen har rollen som offer. De har drabbats av svår allergi eller sjukdom som gör att de inte kan vara
ute och leka med sina kompisar eller tvingas flytta från sina hem då föräldrarna inte har råd att bo kvar på grund av höga
sjukhusräkningar.
Inom temat Skola/Utbildning får barn komma till tals i fem artiklar vilket är sex procent av den totala publiciteten om
skolrelaterade frågor.
Barn som har blivit utsatta för brott har blivit citerade fyra gånger i nyhetsmaterialet. Det rör då korta citat om förövarna
och förhoppningar om att personen som utsatt dem för brottet åker fast. I tre av de fyra artiklarna är det barn i Sverige
som uttalar sig.
När det skrivs om IT eller teknologi har barn citerats i tre artiklar och då rör det deras internetvanor.
Det är oftast i negativa sammanhang som barn får uttala sig. I över hälften av artiklarna är det negativa händelser som
barn kommenterar och i nära 60 procent av barnens uttalanden har de en roll som offer. Det betyder att när barn läser om
vad andra barn har sagt är budskapet till största delen negativt då inga positiva eller glädjande uttalanden från barn
överhuvudtaget förekom under den analyserade perioden.
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Barn kommer till tals – artikeltyper
Barn kommer till största del till tals i nyhetsartiklar, i 19 av 1103 artiklar
(1,7 procent). Inom detta ryms även artiklar där barn indirekt har citerats,
exempelvis när en psykolog eller polis återberättar vad barnen har sagt.

skrivits av ett barn har publicerats under den aktuella perioden.

I två debattartiklar har barn citerats och endast en insändare som har

Artikeltyper som barn kommer till tals i
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Barn som offer

Aftonbladet, 22 september 2011

Dagens Nyheter, 12 juli 2011
Expressen, 17 augusti 2011

Sydsvenskan, 12 juli 2011

Göteborgs-Posten, 7 oktober 2011

Expressen, 1 februari 2012

Dagens Nyheter, 24 januari 2012
Expressen, 3 mars 2012

Svenska Dagbladet, 17 augusti 2011
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Barn som offer
Barns roll

Barn framställs och beskrivs som offer i 365 av de 1294 analyserade
artiklarna (28 procent).
I 131 artiklar där barn är omtalade som offer handlar det om brott mot barn
såsom misshandel, mord, mobbning och sexuellt utnyttjande.

28%
Offer

Övriga ämnen där barn har rollen som offer är hälsa, levnadsvillkor, olyckor,
mobbning och krig/konflikt.

Annan roll
72%

Barn citeras och kommer till tals i 13 av de artiklarna där de nämns som offer.
I fem av artiklarna rör de barnens hälsa och i fyra artiklar antingen uttalar sig
eller citeras barn som utsatts för brott.

Andel där barn nämns som offer i den totala publiciteten

Expressen, 24 januari 2012
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Barn som offer - ämnesområde
Det förekommer inga artiklar där barn framställs som offer inom ekonomi. I
hälften av inrikesnyheterna där barn är offer gäller det händelser där barn
har blivit utsatta för brott eller mobbning. Kulturnyheterna består av uppslag
om utställningen på Fotografiska där Joseph Konys offer visas upp.

När barn omtalas i utrikesnyheter är det tydligt att de har rollen som offer
väldigt ofta (43 procent). Till största del består rapporteringen om brott mot
barn, krig/konflikter, olyckor och tragedin på Utøya.

De sportrelaterade nyheterna rör till största del kritik mot hårt tränade barn.

Andelen omnämnanden där barn omtalas eller nämns som offer, uppdelat på ämnesområde.
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Utrikes

Barn som offer – teman
Brott mot barn utgör den största delen av rapporteringen där barnen beskrivs
som offer. Artiklar om hälsa där barn är omskrivna som offer, rör till största
delen barn som lider av en allvarlig sjukdom eller svåra allergier.
Levnadsvillkor innefattar barn som är offer för fattigdom och/eller
hemlöshet.

Den största delen av rapporteringen av olyckor sker utomlands då flera barn
har blivit skadade eller har omkommit i bussolyckor. I nyheter om krig och
konflikter omtalas barn som offer i 72 procent av artiklarna, i resterande del
omnämns barnen kort.

Antal omnämnanden där barn omtalas som offer uppdelat på tema.
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Vem uttalar sig om barnen?
I majoriteten av nyheterna som handlar om eller rör barn får barn inte
komma till tals. Den aktör som uttalar sig mest om barn är politiker. I 135
artiklar (12 procent) kommer politiker till tals och det är oftast i samband
med frågor som gäller skola, utbildning och förskola.

3%

Föräldrar intervjuas och uttalar sig i 101 artiklar och då rör det sig till största
del om brott som är gjorda mot deras egna barn av andra förövare. Aktören
Enskilda personer består till största delen av kändisar som avslöjar att de
ska ha barn.

3%

8%
Ingen aktör

8%

Politiker
Föräldrar
Journalister

9%

Enskilda personer
57%

Myndigheter
Polis/Rättsväsendet

12%
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Vilka uttalar sig om barnen – samtliga huvudaktörer
Politiker och föräldrar är alltså de aktörer som uttalar sig mest om barn. När
det gäller skola och utbildning är det som sagt politiker som oftast uttalar sig
och då främst lokalpolitiker som driver frågor som gäller skolor inom
kommunen. Även riksdagspolitiker uttalar sig i större frågor som vinstdelning
för skolor, besparingsåtgärder och lärarlöner. Många av dessa framhäver
också sina idéer för hur skolan kan förbättras. Då journalister är aktörer är
det främst på debattsidor där barn omtalas.

Vid brott mot barn står polisen och rättväsendet för en stor del av
publiciteten och barnen är då offer i fyra fall av fem.
Lärare/skolpersonal och förskolepersonal intervjuas i sammanlagt 40
artiklar (3 procent av all publicitet). I frågor som gäller skola/utbildning och
förskola kommer de till tals i 29 av 143 artiklar (20 procent). Detta innebär
att det inte är de som arbetar direkt med barnen som uttalar sig i dessa
frågor. Snarare är det aktörer som sitter på beslutanderätten och som ofta är
långt ifrån barnens vardag som kommer till tals i media.

Samtliga aktörer som nämner barn
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Diagrammet visar antalet artiklar där aktörer uttalar sig om barn.
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Barnanalys Norge
Barn uttalar sig - Norge

I april 2012 gjordes en liknande analys av Retriever Norge. De viktigaste
punkterna från den analysen presenteras nedan, inom parentes presenteras
de svenska siffrorna.
•

I 4,3 (1,7) procent av de norska artiklarna kommer barn till tals som
handlar om dem själva.

•

I 44 (35) procent är de norska uppslagen om barn negativa.

•

Barn har rollen som offer i 26 (28) procent av artiklarna som handlar
om barn eller där barn är omnämnda i Norge.

•

Kriminalitet/Brott mot barn är det mest vanliga temat och förekommer
i 11 (13) procent.

•

De norska barnen uttalar sig till största del i kulturnyheter
(inrikesnyheter)
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Metod och källunderlag
Analysen är utförd av Retriever Sverige på uppdrag av Unicef Sverige, BRIS och Rädda Barnen och presenteras under invigningen av
Barnrättstorget i Almedalsveckan. Analysen bygger på omtalanden där barn eller uppväxt är nämnt. Perioden som är analyserad är 1 juni 2011
till 31 maj 2012.
I denna analys består källurvalet av både tryckta och webbaserade tidningar. Tidningarna som är analyserade är Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.
För att välja ut ett representativt urval av artiklar är modellen ”nyhetsvecka” använd. Denna modell lanserades i Norge av Sigurd Allern i
Nyhetsverdier. Om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser (2001, IJ-forlaget). Dagarna är valda med största möjliga spridning. De
valda dagarna är den första måndagen i första månaden, andra tisdagen i andra månaden, den tredje onsdagen i tredje månaden och så
vidare tills dagar i samtliga tolv månader under ett år är valda.
Sökningarna i Retrievers mediearkiv är gjorde med så kallade ”boolska tecken”, för att fånga upp alla relevanta träffar och sedan kunna
exkludera felträffar och irrelevanta träffar. I denna analys är sökningen gjord på artiklar där orden barn eller uppväxt förekommer.
Barn definieras som personer under 18 år. Det är dock värt att notera att i de flesta artiklar där barnen kommer till tals och omnämns är de
under 14 år.

Artiklarna har lästs manuellt och kvalitativa värderingar av varje enskild artikel är gjord. Söksträng, data och tabeller kan produceras på
begäran.
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Om Retriever

IOANNA LOKEBRATT
Medieanalytiker
ioanna.lokebratt@retriever.se
Tel. +46 (0)76 000 10 30

Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg för
redaktionell research, medieanalys och företagsinformation.
Retriever har kunder i alla branscher av nordiskt näringsliv och offentlig
förvaltning, och ägs av TT och Norska NTB.

RETRIEVER AB
Birger Jarlsgatan 6B
114 34 Stockholm
+46 8 546 121 00
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