
 

Viktigt visa extra hänsyn vid intervjuer med barn 

Beslut 2012-03-20 

Anmälaren har lyssnat till en radiointervju som en radioreporter har gjort i samband med att 
en 10-åring blev knivhuggen på en skolgård. I radioinslaget förekommer en man och hans 
minderåriga dotter. Dottern är ett av ögonvittnena till själva händelsen. Anmälaren menar 
att intervjun med flickan kan vara en överträdelse av den etiska yrkesregel, nummer 8, som 
talar om att journalister ska visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt.  

Reportern kom till skolgården cirka tre timmar efter att händelsen hade skett och gjorde 
intervjuer för ett bandat inslag som skulle sändas senare på eftermiddagen samma dag. Vid 
skolan intervjuade reportern en man. Han berättade om sin känsla kring den händelse som 
hade skett. Han var själv inte ögonvittne utan hans dotter hade varit med och sett vad som 
skett. Han föreslog att reportern skulle göra en intervju med hans dotter och han ansåg att 
dottern skulle klara av det. Situationen på skolgården var då, enligt reportern, lugn. 

Överenskommelse gjordes om en intervju där fadern var närvarande. 

Dottern berättar i intervjun om själva händelsen. Efter intervjun åker reportern tillbaka till 
redaktionen och låter sin chef lyssna igenom intervjun. De anser båda att de kan sända 
intervjun. En text skrivs också med citat från intervjun som läggs ut på sr-webben. 

Nämnden har lyssnat igenom intervjuerna samt tagit ställning till reporterns egen 
redovisning av det inträffade. 

Att visa särskild hänsyn innebär bland annat att göra en extra noggrann bedömning av 
situationen och den person man tänker intervjua samt betänka de effekter en publicering 
kan få. 

Yrkesetiska nämnden anser också att journalister bör visa extra hänsyn mot barn, ungdomar 
och traumatiserade personer. 

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

I fall som dessa är det viktigt att redaktionen tar eget ansvar och inte bara lutar sig mot 
föräldrarnas ja när det gäller beslut om publicering. 



Beslut Nämnden kan inte se att reportern har brutit mot de yrkesetiska reglerna och 
beslutar att inte klandra den anmälda journalisten. 


