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Abstract 

Antalet barn som växer upp i en familj som avviker från kärnfamiljen ökar. Syftet med det här 

arbetet är att belysa just barnens perspektiv och sprida kunskap om hur barn, i andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen, själva berättar om hur de blir till och vad en familj är. Även 

forskningen och medierapporteringen om dessa familjer ökar, men endast en liten del av den 

rapportering som finns utgår från barnens perspektiv. Barns röster hörs också generellt sällan i 

media. 

Detta arbete består dels av ett radioreportage, med namnet ”Så blev vi en familj”, där barn i 

olika familjekonstellationer berättar om tillblivelse, dels av en reflektionsrapport. Barnen i 

reportaget är vana vid att berätta om sin tillblivelse och de förklarar hur en insemination går till, de  

använder begrepp som spermier, frö, donator, klinik och donatorpappa. Fakta som framkommer i 

det journalistiska arbetet styrks av den forskning som gjorts i ämnet. Forskningen visar att barn i 

andra familjer än kärnfamiljen tidigt lär sig att berätta om sin familj, sitt ursprung och hur de själva  

blev till.

I reflektionsrapporten beskrivs den grundresearch - av tidigare forskning - som är gjord inför 

arbetet med reportaget. Här beskrivs också den metod som är använd vid intervjuerna med barnen. 

Genreval, stilistik, dramaturgi och de etiska ställningstaganden som tagits under arbetet gång finns 

också med i reflektionsrapporten. Det ges också en analys av de svårigheter som uppkommit under 

arbetets gång och hur de kunde ha hanterats annorlunda. 

Nyckelord: barn, donator, familj, kärnfamilj, radio, regnbågsfamilj, reportage, tillblivelse, ursprung, 

insemination, intervjuteknik, journalistik. 
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1. Introduktion

Min uppfattning är att barns röster allt för sällan hörs i media. I dag lever barn i många olika 

familjekonstellationer och vad en familj är eller hur ett barn blir till är inte självklart. Barns  

berättelser om sin tillblivelse är ett ämne som inte tidigare är belyst i media och det är ett ämne som 

känns viktigt att nå ut med till allmänheten. Materialet presenteras i en halvtimmes radioreportage, 

med namnet ”så blev vi en familj”. 

I mitt arbete har jag mött barn som berättar spännande historier, berättelser och tankar om 

hur de själva blev till och vad en familj är. Barnen funderar också kring om alla barn blir till på 

samma sätt. Barnen delar med sig av sina tankar kring dessa frågor. Barnens sätt att berätta är både 

lika och olika. Vi får också möta barnens föräldrar som förklarar hur de tänkt när de berättat för 

barnen om hur de blev till. I reportaget hör vi också en barnmorska. I det färdiga reportaget är tre 

barn med från familjer som inte hör till en kärnfamilj. Två bröder som är fyra och ett halvt och sju 

år och deras båda mammor och deras bonusmamma, samt en femårig flicka och hennes mamma. Vi 

hör även fyra barn som växt upp med en mamma och en pappa. 

Genom att lära oss hur barn själva berättar om hur de blev till är min förhoppning att vi som 

finns i barnens närhet på ett rättvisare, mer involverande och bättre sätt kan bemöta barnen. 

Under mitt arbete kom jag att ställas inför många tuffa utmaningar. Det allra svåraste var att  

hitta intervjupersoner, för att inte tala om vilken utmaning det är att intervjua barn. Som tur var kom 

jag att möta underbara och kloka barn, och deras generösa föräldrar. 

Reflektionsrapporten inleds med en bakgrundsdel där tidigare forskning i ämnet återges, 

detta för att sätta in mitt arbete i ett större sammanhang. Utifrån denna bakgrund beskriver jag vad 

mitt arbete har för samhällsrelevans och varför arbetet känns viktigt och angeläget att genomföra. 

Därefter beskriver jag vilken målgrupp jag har anpassat mitt arbete till och hur jag har valt att  

avgränsa arbetet. Efter det följer ett avsnitt där jag beskriver min metod och vilka 

ställningstaganden jag gjort under arbetet, i detta avsnitt beskrivs också vilka svårigheter jag stött på 

och hur jag kunde gjort annorlunda. Efter det beskriver jag varför jag valt att presentera mitt 

material i form av ett radioreportage och hur jag lagt upp reportaget. I kapitlet efter det beskrivs de 

etiska överväganden jag gjort under arbetets gång. Arbetet avslutas med en sammanfattning, där de 

viktigaste slutsatserna av mitt arbete sammanställs. 

I reflektionsrapporten och i det journalistiska arbetet har jag valt att använda mig av 

begreppen regnbågsfamilj och regnbågsbarn. Begreppet regnbågsfamiljer används i folkmun för 

familjer utanför den traditionella kärnfamiljen. Historiskt sett har begreppet använts inom 

adoptivvärlden för familjer där medlemmarna har olika ursprung, utseende och hudfärg. I slutet av 

1900-talet användes begreppet regnbågsbarn för barn som växer upp i en otrygg miljö. De jag 
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intervjuat till programmet, som själva lever i regnbågsfamiljer, använder sig av begreppet 

regnbågsfamilj och därför har jag valt att använda samma begrepp i mitt arbete, trots den 

problematik som kan finnas på grund av begreppets historiska betydelse. När jag använder 

begreppet regnbågsfamilj syftar det på familjer som inte lever i en traditionell kärnfamilj.

Det journalistiska arbetet strävar inte efter att vara representativt utan snarare illustrativt.  

Men det som illustreras och belyses i det journalistiska arbetet har en stark förankring i forskning 

och förhåller sig ärligt till den forskning som jag har tagit del av i min vetenskapliga grundresearch 

- som presenteras i min bakgrund. 

2. Ämnesval 

I mitt val av ämne var det flera olika parametrar som jag ville få in. Jag ville hitta ett ämne som 

lämpar sig att gestaltas via radio. Dessutom ville jag intervjua barn, då de sällan hörs i media, jag 

ville hitta ett ämne som inte tidigare är belyst i media och som känns viktigt och angeläget att nå ut  

med till allmänheten. Barn i familjekonstellationer som avviker från normen är ett ämne som till  

viss del belyses i media men sällan utifrån barnens perspektiv. Aldrig, vad jag vet har barn och 

föräldrar i dessa familjer i media fått berätta hur de pratar med barnen om deras tillblivelse och 

ursprung. Det som inspirerat mig till mitt val av ämne är en studie gjord av Anna Möllerstrand och 

Maria Wikström (2011) där de intervjuat barn som växer upp med två mammor om tillblivelse och 

familj. I studien kan vi läsa intressanta uttalanden från barnen när de berättar om sin tillblivelse och 

viktig kunskap kommer fram. Denna typ av forskning når tyvärr allt för sällan allmänheten. Genom 

media kan viktig kunskap förmedlas till dem som annars inte skulle få ta del av den. Jag tänker mig 

att barnens berättelser är viktiga och gör sig bra i radio. Att de intervjuade själva får berätta och att  

deras röster hörs ger också en hög grad av trovärdighet, och den möjligheten finns i radio till 

skillnad från i tryckt text. Därav mitt val att göra ett radioreportage. 

3. Syfte

Syftet med arbetet är att belysa barnens perspektiv och sprida kunskap om hur barn, i andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen, själva berättar om hur de blir till och vad en familj är. Just  

att det är barnens perspektiv som får ta störst plats är viktigt i arbetet. Den nytta som projektet kan 

ha är att utvidga och förbättra villkoren för de barn som i Sverige växer upp i olika 

familjekonstellationer, till exempel med samkönade eller frivilligt ensamstående föräldrar. En ökad  

kunskap om barn i dessa familjer kan bidra till att förbättra omvärldens bemötande av familjerna 

och bidra till en ökad förståelse för barnen. Genom att berätta barnens historier och synliggöra deras 

situation kan barnens chanser öka till att växa upp i sammanhang där deras familj inte betraktas 
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annorlunda eller behandlas diskriminerande. Jag tänker mig att vi bäst lär oss hur vi ska bemöta 

barn genom att höra dem själva berätta. 

4. Frågeställningar

Frågor som reportaget syftar till att ge svar på: 

– Hur berättar barn om hur de själva blir till?

– Hur berättar barn om hur barn i allmänhet blir till? 

– Hur berättar barn om deras ursprung?  

– Hur berättar vuxna i regnbågsfamiljer för barnen om hur barn blir till och vad en familj är? 

– Hur påverkar det som ett barn faktiskt vet om sitt ursprung sättet att berätta? 

– Är det viktigt för barn att veta hur de själva blir till och i så fall varför? 

– Hur tidigt kan/bör/ska regnbågsföräldrar börja prata med sina barn om deras tillblivelse? 

Frågor som reflektionsrapporten syftar till att ge svar på: 

– Varför är detta ett viktigt ämne att belysa? 

– I vilken omfattning och på vilket sätt har detta ämne belysts tidigare, i media och i 

forskning? 

– Vilken intervjuteknik kan en journalist använda vid intervjuer med barn? 

– Vilka etiska ställningstaganden är viktiga att ha i åtanke vid denna typ av arbete? 

– Vilka svårigheter har jag mött i mitt arbete, vilka val har jag gjort och hur kunde jag gjort  

annorlunda? 

– Hur förhåller sig mina erfarenheter till tidigare forskning och vad kan mitt arbete bidra med 

i tillägg till tidigare forskning? 

5. Bakgrund

Antalet barn som växer upp i familjer som avviker från kärnfamiljen ökar. En femtedel av alla barn 

i Sverige växer idag upp med bara en förälder, medan en tiondel växer upp i en ombildad familj  

(Skolverket, 2010). 

            Barn som i Sverige lever med samkönade föräldrar har tiodubblats de senaste tio åren. I 

slutet av 1990 var det färre än 70 barn som levde med homosexuella föräldrar och år 2010 hade 

siffran stigit till 1143 barn (Barn och familjestatistik, 2011). Siffrorna bygger på par som har 

registrerat partnerskap och samkönade föräldrar som fortfarande har barn som bor hemma. Det 

betyder att det antagligen är fler barn än vad dessa siffror visar. Det finns även barn som växer upp 

med flera fäder och/eller mödrar, och barn som har en förälder samt barn med transsexuella 
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föräldrar. Siffrorna ovan från Statistiska centralbyrån syftar på barn med samkönade föräldrar, om 

alla barn i familjer utanför kärnfamiljen skulle räknas in finnas det betydligt fler barn än 1143. 

            RFSL uppskattar antalet regnbågsbarn i Sverige till ungefär 40 000, då är alla 

familjekonstellationer som frångår kärnfamiljen inräknade. Siffrorna är från 1998 och några nyare 

siffror finns inte (Engman & Gunnarsson, 2008). 

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention (Barnkonventionen, 2009) vilket innebär att 

vi i Sverige har en ambition att ge varje barn en möjlighet att uttrycka sin mening i de frågor som 

berör dem. Här har media goda förutsättningar att ge barn denna möjlighet.

Barn är underrepresenterade i media och får allt för sällan uttala sig i frågor som rör dem 

(Ratna, 2011). 

I takt med att regnbågsfamiljerna ökar i antal ökar också forskningen om dem. Jag skall i 

resterande del av detta kapitel redogöra för en del av dessa studier, men gör inte anspråk på att ge en 

heltäckande bild av all forskning i ämnet.

           

5.1 Lagar 

Homosexuellas situation har ändrats i snabb takt. Sedan 1970-talet har en rad reformer som rör 

homosexuellas ställning i samhället införts. Fram till 1979 ansågs homosexualitet vara en sjukdom. 

År 1987 blev det olagligt att diskriminera homosexuella. Samma samboregler och lagar för homo- 

som för heterosexuella infördes år 1988 och år 1995 infördes lagen om registrerat partnerskap för 

homosexuella (Andreasson, 1996:9-10). 

             När homosexuella kvinnor och män började leva med barn handlade det främst om 

människor som gått in i heterosexuella relationer för att dölja sin sexualitet, eller inte varit  

medvetna om sin sexuella läggning och därigenom haft med sig barn i ett senare homosexuellt 

förhållande. Senare har homosexuella också kunna bli biologiska föräldrar i den homosexuella 

relationen. Det handlar då vanligen om kvinnor som låter sig insemineras, eller män som donerar 

sperma till inseminationer. Det är då enbart den ena parten som blir biologisk förälder. På så vis kan 

barn i homosexuella relationer också ha en, två, tre eller fyra vuxna med föräldrafunktion. Två 

homosexuella par kan nämligen gå ihop och skaffa barn tillsammans. Två av föräldrarna blir då 

biologiska och juridiska föräldrar (Andreasson, 1996:87-89). 

1985 kom den första lagen om inseminationsrätt i Sverige, då gällde det enbart olikkönade 

pars rätt att få hjälp med att skaffa barn via insemination. Två lagändringar har gjort det möjligt för 

samkönade par att skaffa barn via adoption eller assisterad befruktning. På senare år har flera 

författningsändringar ägt rum i svenska lagar för att motverka diskriminering på grund av sexuell 

läggning. År 2003 genomfördes en förändring i lagen om registrerat partnerskap, ändringen innebar 
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att sam- och olikkönade par likställdes juridiskt, både vid gemensam adoption och vid 

styvbarnsadoption. År 2005 blev det tillåtet för kvinnliga samkönade par att skaffa barn via 

insemination på klinik i Sverige (SFS 2006:351). 

           Fram till publiceringen av Statens offentliga publiceringar (SOU 2001:10) var inställningen i 

tidigare utredningar att juridiskt föräldraskap skulle vara enbart för olikkönade par. Genom den 

förändrade lagstiftningen som föreslogs i SOU 2001:10 gavs registrerade partners möjlighet att 

gemensamt prövas som adoptivföräldrar, de fick också möjlighet att adoptera sin partners 

biologiska eller adopterade barn (SUO 2001:10). 

När barnet, som blivit till genom insemination, har uppnått en mogen ålder har denna person 

rätt att ta del av uppgifter om givaren, som donatorns identitet (SFS 2006:351).

För de par som inte vill göra insemination i Sverige, ofta på grund av för långa kötider eller 

en önskan om att ha dold donator, finns möjlighet att åka till en privat fertilitetsklinik i ett annat  

land. De flesta svenska par väljer då att åka till Danmark. Där finns möjlighet att genomföra 

insemination med en anonym donator (SOU 2007:3). 

Det förs just nu, våren 2012, en debatt om huruvida frivilligt ensamstående mammor skall få 

genomgå insemination i Sverige, något som i skrivande stund inte är lagligt. Ensamstående och 

samkönade kvinnor kan bli gravida genom att själva beställa spermier från andra länder eller få 

spermier av bekanta och själva insemineras. 

5.2 Familjen i förändring

Kärnfamiljen är den familjeform som varit och är dominerande (Bäckström, 2006:33). Men 

familjen är under förändring. Det traditionella sättet att tänka kring familj uppluckras mer och mer  

och människors egna sätt att tänka om vad en familj är och avgränsa sin egen familj tar större plats 

(Andersen, Arnfinn 2003; Bäck- Wikström, 2003). 

En växande frigörelse hos homosexuella förändrar grundläggande värderingar om vad en 

familj är. Det tycks inte finnas någon självklar familjeform. Castells (1997) beskriver att patriarkatet  

håller på att dö ut. Att patriarkatet förändras eller dör ut handlar inte om familjens försvinnande utan 

om familjens förändring. De flesta människor fortsätter att gifta sig, och de flesta barn skaffas i en 

parrelation mellan en man och en kvinna, men den självklarheten håller på att försvinna och fler  

barn lever i andra familjeformer än kärnfamiljen (Castells, 1997). Castells teorier är från 1997 och 

redan då kunde stora drastiska förändringar i familjeformer ses. 

Sverige är ett land där vi de senaste decennierna fått uppleva stora förändringar i 

familjemönstren. I dag är det många par som får barn utan att vara gifta. Skilsmässor leder till nya 

familjebildningar. Variationen är stor, och ytterligare en stor förändring är det ökade antalet  
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ensamföräldrar och samkönade föräldrar. Många barn får under sin uppväxt erfarenhet från flera 

olika familjetyper. Hur familjen ser ut i framtiden är inte självklart (Bäck-Wiklund, Lundström,  

2009; Castells, 1997:147-152).

När ett barn får frågan om vad en familj är ges ett individuellt svar, ofta utifrån generella 

termer och utifrån den egna familjekonstellationen. Eftersom kärnfamiljen är den vanligast  

förekommande familjeformen är det den som de flesta barn beskriver (Zetterqvist- Nelson, 2007).

Flera studier från olika länder visar på samma sak, kärlek, omtanke, samboende eller nära 

kontakt, omsorg, stöd och respekt är det primära när barn beskriver vad en familj är. Väldigt lite 

fokus läggs på strukturen i familjen, oavsett familjekonstruktion (Anyan & Pryor, 2002; Andersson 

& Högstedt, 2002; Syrén 1993; Möllerstrand & Wikström, 2011).

Människors sätt att berätta om sina erfarenheter kan betraktas som en viktig kunskap som 

vidgar perspektiv och skapar en ökad och fördjupad förståelse för det som rör en nutida 

familjebildning (Zetterqvist- Nelson, 2007:11-22). 

5.3 Prata med barn 

Samkönade föräldrar tvingas ofta både informera om och övertyga andra om att deras familj ser ut 

just precis så som den gör. Detta skulle kunna ha bidragit till att dessa föräldrar har tvingats 

utveckla långa och detaljerade berättelser om sin familj (Zetterqvist- Nelson, 2007:8-9). 

Barn med två lesbiska föräldrar utvecklar även dem en lingvistisk kompetens för att hitta 

benämningar som för dem är användbara för det sammanhang som barnen och föräldrarna befinner 

sig i, både för att benämna föräldrarna och för att prata om tillblivelsen och donatorn (Almack, 

2005; Gabb, 2005; Zetterqvist- Nelson, 2007). 

Barn i familjer som avviker från kärnfamiljen, lär sig tidigt att försvara sig mot eventuella 

angrepp från omgivningen, och de lär sig tidigt ett sätt att förklara sin egen familjekonstellation 

(Zetterqvist- Nelson, 2007:126-130). 

Barn till lesbiska mödrar som tidigt fått ärliga svar på sina frågor och mycket information 

om sin tillblivelse, har lätt att handskas med frågor från omgivningen om att de växt upp och blivit  

till på ett annat sätt än de flesta andra barn (Stevens, Perry, Burston, Golombok, & Golding, 2003). 

När barn med två mammor berättar om tillblivelse berättar de om ett frö som kommer från 

en man och ett ägg som finns inne i kvinnan (Möllerstrand & Wikström, 2011).

Forskning visar att regnbågsfamiljer ofta är mer öppna med att berätta för barnen om hur de 

blev till, jämfört med heterosexuella familjer där barnen blivit till med hjälp av en donator (Stevens,  

Perry, Burton, Golombok & Golding, 2003; Möllerstrand & Wikström, 2011). 

Barn som blir till via assisterad befruktning, oavsett om donatorn är anonym eller inte, 
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behöver och bör få hjälp och stöd i att hitta ett fungerande sätt att berätta om och beskriva donatorn. 

Det kan handla om att utveckla ett språk som underlättar för barnen att beskriva de omständigheter 

som barnen tillkommit i, och som skapar trygghet för barnen kring begreppen pappa och donator 

(Möllerstrand & Wikström, 2011:71). 

                      

5.4 Fördomar 

Forskning visar att barn som växer upp med homosexuella föräldrar inte skiljer sig från barn som 

växer upp med heterosexuella föräldrar (Anderssen, Amlie & Ytterøy, 2002; Bäck-Wiklund & 

Johansson, 2003; Engman & Gunnarsson, 2008). 

         Det som skulle kunna påverka barnen negativt är alla de kritiska röster och fördomar som 

finns mot regnbågsfamiljer. Det är alltså yttre faktorer och omgivningens bemötande som kan ha en 

negativ inverkan på familjerna inte själva familjekonstruktionen (Zetterqvist- Nelson, 2007). 

          Homosexuella familjer har svårt att bli accepterade i samma utsträckning som andra familjer.  

Detta på grund av att vår kultur är präglad av den heterosexuella familjekonstruktionen och det är 

det som anses vara normalt (Anving, 2004; Andersen, Arnfinn 2003). 

           Enligt Butler är heteronormativitet ett antagande om att alla är heterosexuella och att det  

naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Allt det som faller utanför stämplas som avvikande 

(Butler, 2005:11). Butler menar också att det finns processer i samhället som upprätthåller en 

kulturs representation. För att bryta dessa processer är det viktigt att representationen i medier är 

mångsidig och bred (Butler, 2005:26). Dessa studier har några år på nacken och antagligen råder ett 

något öppnare klimat idag. Men även nyare studier visar att fördomar mot homosexuella, inte minst 

som föräldrar finns. 

            Statistiskt sett är barnafödande, föräldraskap och familjebildande det som hör till det 

normala. När det pratas om barnafödande finns ett mer eller mindre dolt antagande att barnafödande 

är en angelägenhet som rör heterosexuella, helst gifta par, men också ensamstående heterosexuella 

kvinnor. Det var inte länge sedan som barn födda utanför äktenskapet ansågs som ”oäkta” och 

ensamstående kvinnor med barn sågs som ett samhällsproblem. Så är det inte idag, men 

homosexuella kvinnor och män är fortfarande en grupp som inte ses som självklara föräldrar 

(Zetterqvist-Nelson, 2007:32). 

En av de frågor, som väckt mest debatt av de frågor som rör homosexuella, är frågan om 

homosexuella som föräldrar. Många som kunde acceptera att homosexuella ingick partnerskap satte 

gränsen vid att skaffa barn. De lagändringar som ägt rum har väckt stor debatt och alla är inte 

överens om att lagarna ändrats till det positiva. Intensiteten i debatten antydde att stora och viktiga  

frågor stod på spel i och med lagändringarna, som exempelvis rörde normer och värderingar för hur 
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en familj antas se ut, frågor om förväntningar på föräldraskap och barndom samt hur sexualitet bör 

ta sig uttryck. Denna debatt visar de fördomar och det tryck som finns mot homosexuella i 

samhället. Den homosexuella familjen framställs som speciell, vilket i nästa steg ofta blir definierat  

som något negativt, då det framställs som att barnet riskerar att bli ifrågasatt (Malmqvist & 

Zettterqvist Nelson, 2008). 

           Även i skolan finns det problem med hur regnbågsbarn blir bemötta. Studier visar att 80 

procent av förskolorna har dålig kunskap om hur de ska bemöta barn som inte växer upp med en 

mamma och en pappa (Hulth & Ingelson, 2006). 

           Ytterligare studier visar att lärarna har fördomar gentemot barn som skiljer sig från 

kärnfamiljen men det finns inget som tyder på att detta skulle påverka undervisningen. Pedagogerna 

efterfrågar mer kunskap om hur de ska bemöta familjerna (Engman & Gunnarsson, 2008:20-22).

           Lärandet måste, i större grad än vad det görs idag, anpassas till de olika sammanhang som 

barn befinner sig i. Om detta inte görs är risken att normerande mönster upprepas, medan udda 

livsstilar utelämnas och nedvärderas, här har skolan ett ansvar. Även på den akademiska 

forskningen vilar ett ansvar (Skolverket, 2010). 

            Även om det inte går att säga exakt hur spridda fördomar mot de familjeformer som avviker 

från normen är, kan vi utifrån ovan beskrivna studier konstatera att fördomar mot samkönade 

föräldrar och annat sätt att skaffa barn än i en kärnfamilj förekommer. Ett sätt att minska dessa 

fördomar är att låta familjerna höras mer. Fördomar uppkommer ofta kring det okända och ovana, 

därför är det viktigt att lyfta fram dessa familjer till exempel i media. Här fyller mitt arbete en viktig  

funktion.  

           5.5 Media

Under 1950-1960 talet uttalade sig nästan inga öppet homosexuella i media. Den debatt som fanns i 

ämnet fördes istället av läkare, poliser, präster, skriftställare och andra som kunde uttala sig i ämnet.  

Först på 1970- och 1980-talet blev det vanligare att homosexuella själva fick uttala sig i frågor som 

berörde dem. Under 1990-talet ökade antalet homosexuella röster i media rejält. Detta kan antas 

leda till en ökad acceptans och kunskap (Andreasson, 1996:201). 

           Även om det kommer fler och fler inslag både på radio och tv samt reportage i tidningar så 

belyses familjekonstellationer som avviker från kärnfamiljen i ganska begränsad omfattning i 

media. Exakt hur representerade dessa familjer är i media finns det ingen forskning om. 

          Vid en snabb sökning på ”regnbågsbarn” på Sveriges Radios hemsida får jag upp ett antal 

nyhetsinslag och ett längre inslag som programmet ”Barnen i P1” sände år 2006. Jag hittar inga mer 

omfattande och nyare inslag eller dokumentärer. ”Barnen i P1” har gjort ett program om hur barn 
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blir till men inte med fokus på barn i olika familjekonstellationer (Heco, 2011). P1 har även haft en 

programserie som heter ”Heliga Familjen” där alternativa sätt att bilda familj belyses (Sveriges 

Radio, 2009). SVT har visat en del program där samkönade föräldrar deltagit. I dokumentären ”Om 

barn”, som också finns som film med titeln ”regnbågsfamiljer” följer filmaren Lollo Jarnebrink tre 

homosexuella föräldrapar (Jarnebrink, 2004). SVT har även visat en dokumentär: ”Ingen man i 

sikte”, som handlar om två kvinnor som blir med barn (Aakerholm Gardell, 2012).Vid en sökning 

på Dagens Nyheters hemsida får jag fram några få artiklar, även här använde jag sökordet 

”regnbågsbarn”. De flesta artiklarna jag hittar är publicerade mellan 2005 och 2007. 

              Det som saknas i media utifrån exemplen ovan är barnens perspektiv. De flesta av de inslag 

och artiklar jag hittar har ett vuxenperspektiv. Detta är bara ett snabbt nedslag i 

nyhetsrapporteringen och ger ingen omfattande och heltäckande bild av i vilken utsträckning olika 

familjekonstellationer belyses. 

              I FN:s barnkonvention kan vi läsa följande: ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets  

ålder och mognad” (Barnkonventionen, 2009). Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och 

det innebär att vi i Sverige har en ambition att ge varje barn en möjlighet att uttrycka sin mening i  

de frågor som berör dem. 

Barn är underrepresenterade i media och får allt för sällan uttala sig i frågor som rör dem 

(Ratna, 2011). 

Med detta som grund tycker jag att det är viktigt att barn själva i större utsträckning än i dag 

får uttala sig i frågor som rör dem, inte minst i medierna. Barn har rätt att mötas utifrån sina alldeles  

unika förutsättningar. 

6. Samhällsrelevans 

Slutsatserna utifrån de bakgrundsfakta jag har studerat är att det finns en del fördomar mot familjer 

som avviker från normen och att en ökad kunskap skulle kunna minska dessa fördomar. En annan 

slutsats är att barn i regnbågsfamiljer behöver lära sig att beskriva sin familj och sitt ursprung för att 

möta omgivningens frågor, och att barnen tidigt lär sig detta. Ytterligare en slutsats är att barn i 

familjeformer som avviker från kärnfamiljen belyses i media i viss utsträckning men att 

rapportering som finns sällan utgår från barnen. Generellt kan vi också konstatera att barns röster 

sällan hörs och syns i medierna. Utifrån den bakgrunden kan vi också konstatera att det är viktigt att 

föräldrar och andra i barnens omgivning pratar med barn om tillblivelse och ursprung tidigt. Genom 

att låta barn berätta om tillblivelse, ursprung och familj kan mitt arbete bidra med någonting nytt i  

medierapporteringen och bidra med viktig kunskap. 

13



7. Målgrupp

Den kunskap som reportaget bidrar med kan vara intressant för föräldrar och blivande föräldrar, 

skol- och förskolepersonal, idrottstränare och psykologer. Men också barnen själva. Ja helt enkelt 

alla som rör sig i barns närhet och interagerar med barn. Genom att vi får höra hur barn med till 

exempel samkönade eller frivilligt ensamstående föräldrar pratar om hur de blev till kan vi i barnens 

omgivning möta barn med frågor om tillblivelse och familj på ett rättvist, inkluderande och 

tillmötesgående sätt.

Reportaget kommer att kunna sändas i något av Sveriges Radios program, förslagsvis i 

dokumentärprogrammen eller i programmet ”Barnen i P1”, som är ett program som lyfter fram 

barnens röst i samhällsdebatten.  

8. Avgränsning 

De som intervjuas i reportaget är familjer bosatta i Sverige. Syftet med arbetet är att ge en bild av 

hur barn pratar om tillblivelse och familj. Syftet är inte att ge en djupare bild av barnens och 

familjernas livssituation. Mitt arbete kommer inte att gå djupt in i den de eventuella problem som 

barnen eller familjerna upplever, till exempel hur de blir bemötta i samhället. För att analysera och  

gå djupare in i ämnet krävs ytterligare arbete och research. Utifrån resultatet i mitt arbete kommer 

inga generella slutsatser, om hur barn i olika familjer pratar om tillblivelse och familj, att kunna  

dras. Arbetet ger istället en bild av några barns enskilda uppfattning. Samma sak gäller i intervjuer 

med vuxna, föräldrar och expertis. Men de slutsatser som kan göras utifrån reportaget går i linje 

med tidigare forskning i samma ämne. 

9. Metod 

För att förbereda mig inför det journalistiska arbetet har jag gjort research inom olika områden. 

Insamling av data har skett via trycka och elektroniska källor, via rapporter, böcker, uppsatser och 

studier som berör ämnet homosexualitet, fördomar mot homosexuella, olika familjesituationer samt 

studier om barn och barns tankar kring tillblivelse och familj. Jag har även satt mig in i radio som 

medium och i etiska frågor. Vid källval i min research har jag i största möjliga mån använt mig av 

vetenskapliga texter. 

           Det finns inga böcker som är skrivna för journalister om vilken teknik en journalist kan 

använda vid intervjuer med barn. Journalister kan lära sig mycket från andra yrkesgrupper om hur 

barn kan intervjuas. Några som är duktiga på att få barn att berätta är psykologer, poliser och 

personalchefer. Dessa tillämpar ungefär samma intervjuteknik som en journalist kan göra (Häger, 

2007:219). 
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           För att jag skulle kunna förbereda mig inför mina intervjuer med barn läste jag litteratur 

skriven för socionomer, pedagoger och psykologer om barnintervjuer, samt böcker som rent allmänt 

handlar om intervjuteknik. 

           För ytterligare research i ämnet gjorde jag även intervjuer med personer som är vana att 

arbeta med och/eller intervjua barn. Jag gjorde en intervju med Ylva Mårtens, journalist med lång 

erfarenhet av intervjuer med barn. Hon var med och startade ”Barnen i P1” och arbetar i skrivande 

stund med en bok om hur journalister skall lyckas med barnintervjuer. Ytterligare en intervju 

gjordes med Anna Möllerstrand, psykolog som gjort intervjuer med barn om tillblivelse och familj 

och är en av författarna till studien ”En familj är att man är bra ihop – en diskusanalytisk studie av  

regnbågsbarns prat om familj och tillblivelse”, samt en intervju med Birte Bordier, psykolog med 

30 års erfarenhet av arbete med barn. 

            9.1 Att hitta intervjupersoner 

I min jakt på personer att intervjua började jag med att författa ett brev att skicka ut till de familjer  

jag lyckades få kontakt med, tanken var då att främst hitta familjer med två föräldrar av samma kön 

(se bilaga 1). Senare författades även ett brev riktat till frivilligt ensamstående mammor (se bilaga 

2). Senare användes detta brev för att skickas ut till skolor. 

Jag började med mina personliga kontakter, bekantas bekanta, för att hitta familjer med två 

mammor. Jag insåg ganska snabbt att det skulle bli svårt att hitta familjer som ville vara med. Ofta 

möttes jag av kommentarer som: ”vår hållning är att vi inte vill exponera barnen över huvud taget,  

så länge barnen är små och inte kan bestämma själva”. Jag kan också tänka mig att föräldrar var 

oroliga för att barnen vid mina intervjuer skulle känna sig annorlunda eller avvikande, även om jag 

var noga med att informera om att stigmatiserade frågor inte skulle ställas. 

Jag fick också höra från mödravårdscentraler, och organisationer som RFSL, Riksförbundet 

för sexuellt likaberättigande, och Femmis, Frivilligt ensamstående mammor med insemination, att 

dessa familjer är ganska ”mediejagade” och ”medietrötta”. Många journalister sökte vid den här 

tiden frivilligt ensamstående mammor att intervjua, då det vid samma tidpunkt som jag genomförde 

mitt arbete debatterades om huruvida frivilligt ensamstående mammor i Sverige ska få rätt till  

insemination. Trots att dessa personer och familjer kan uppleva sig som ”mediejagade” så visar min 

research att just barnproblematiken sällan ställs i fokus och tyvärr ofta lämnas obehandlad i media. 

Jag insåg snart att jag skulle behöva sprida min förfrågan till fler. Jag la då ut en förfrågan på 

regnbågsfamiljers sida på Facebook och regnbågsfamiljers forum på familjeliv.se. Jag satte upp 

lappar på RFSL och Mamma Mia, en mödravård i Stockholm som specialiserat sig på samkönade 

föräldrar. Jag sökte också intervjupersoner via Femmis och dagis med HBTQ certifiering. Jag sökte 
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också efter två pappor som skaffat barn via surrogatmamma, via surrogat.nu. 

Till slut fick jag napp från två familjer. En familj från Linköping med två barn, fyra och ett  

halvt och sju år, och deras två mammor samt deras bonusmamma. Denna familj fick jag tag på via 

personliga kontakter. Jag fick också kontakt med en frivilligt ensamstående mamma som fått min 

efterlysning via organisationen Femmis, jag var välkommen att intervjua henne och hennes snart 

femåriga dotter, de bor i Stockholm. Jag bestämde mig också för att åka till en skola och prata med 

något äldre barn om samma frågor. Jag valde då att åka till Köpings skola på Öland för att intervjua 

barn i åldern sju till elva år från traditionella kärnfamiljer. På så vis representerar de jag träffat  

storstad, mellanstor stad och landsbygd. 

Att hitta professionella personer att intervjua var inga svårigheter. Ett samtal och jag var 

välkommen att göra intervjuer med RFSL:s ordförande, Ulrika Westerlund, samt en barnmorska på 

Mamma Mia mödravård, Lotta Andreasson. 

9.2 Representativitet 

Jag strävade hela tiden i min jakt på intervjupersoner efter en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män, pojkar och flickor. Eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner blev detta svårt. Att 

förbundsordförande för RFSL är en kvinna och den barnmorska som arbetar på Mamma Mia och 

hade mest erfarenhet av samkönade par är en kvinna var inget jag kunde rå över. 

De familjer jag fick tag på är alla mammor som har barn vilket gör att de vuxnas röster är 

klart överrepresenterade av kvinnor. Jag försökte få tag på två pappor med gemensamma barn för att 

få en bättre balans, men då samkönade pappor ganska nyligt börjat skaffa barn via surrogatmamma 

hade de samkönade pappor jag fick tag på barn som är för små för att intervjua. Män som vill ha 

barn är en ifrågasatt grupp varför de hade varit intressanta att ha med, men eftersom mitt arbete är 

illustrativt och inte strävar efter att vara representativt, anser jag att syftet ändå uppnås. När jag 

skulle intervjua barn på en skola var det inga svårigheter att få en jämn könsfördelning. 

I det färdiga materialet är det elva röster som hörs, sju barn och fem vuxna. Av barnen är det 

fyra pojkar och tre flickor och av de vuxna är det bara kvinnor. Den intervju jag gjorde med 

förbundsordförande på RFSL kom inte med i det färdiga materialet. 

Mitt syfte var att låta barns röster ta störst plats. Det var mycket svårare än vad jag hade 

kunnat föreställa mig att intervjua barn. Jag har strävat efter att barnen i så stor utsträckning som 

möjligt ska få komma till tals, och sedan låta de vuxnas röster fylla i och förtydliga. Utifrån det 

material jag har är min uppfattning att barnen i det färdiga materialet får komma till tals i tillräckligt  

stor utsträckning för att det skall vara barnens perspektiv som belyses. 
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9.3 Intervjuteknik vid intervjuer med barn

Intervjun är grunden för all journalistik. Det finns oerhört mycket att skriva och lära sig om 

intervjuteknik. Jag gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av vad som är viktigt att tänka på 

vid intervjuer utan har plockat ut de bitar som jag själv använt mig av i mitt arbete. 

Att intervjua barn handlar till viss del om kunskap om hur intervjuer med barn kan göras, 

men till lika stor del handlar det om kunskap och erfarenhet om barn i allmänhet. Barn utvecklas  

utifrån sina unika förutsättningar vilket innebär att en femåring kanske inte har möjlighet att berätta  

det som en annan femåring mycket väl kan berätta om (Cederborg, 2000:50-54). 

För att få en uppfattning om vad barn i olika åldrar generellt kan tänkas berätta för mig har 

jag gjort intervjuer med två psykologer, Anna Möllerstrand och Birte Bordier, som har erfarenhet av 

barn. Jag har även läst tidigare forskning som berört samma frågor som jag vill prata med barnen 

om. På så sätt fick jag en liten bild av vad en femåring kontra en elvaåring kan tänkas berätta. Sedan 

har det handlat om att läsa av och lyssna på varje enskilt barn. 

9.3.1 Tydligt syfte

Det allra viktigaste är att själv ha klart för sig vad är som är syftet med intervjun och vad det 

viktigaste som skall komma fram i intervjun är (Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006:33). När den 

som ska intervjua vet det, gäller det att hitta en balans mellan att låta barnen tala fritt och att styra  

intervjun och följa upp svaren (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006:38). Jag visste väl inför 

alla mina intervjuer vad det var jag ville få fram. Exakt vad det slutgiltiga resultatet skulle komma 

att innefatta var mer oklart. Det jag till exempel ville få fram från barnen var deras tankar om 

tillblivelse, vad de visste om det och vad de visste om sitt ursprung. Jag ville också fråga barnen om 

vad en familj är. 

Många gånger är grunden för en bra intervju att du som journalist har goda kunskaper i 

ämnet och då är det lättare att ställa detaljfrågor, spetsa till och skapa spänning i intervjun 

(Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006:17).

Jag läste in mig så pass väl i ämnet att den nya informationen jag inhämtade upplevdes som 

upprepning. Detta för att försäkra mig om att min kunskapsnivå var tillräckligt god för att kunna 

utföra intervjuerna på bästa sätt. Det som jag inte har kunnat förbereda mig inför är vad de enskilda 

intervjupersonernas kan tänkas svara. Kanske borde jag till exempel vid intervjuer med familjer ha 

intervjuat föräldrarna först, för att få en bättre bild av vad barnen kan tänkas berätta för mig och på 

så sätt vara mer beredd på vilka följdfrågor jag vill ställa till barnen. Att jag valde att intervjua  

barnen först och föräldrarna efteråt var för att barnen var ivriga att bli intervjuade då jag kom hem 

till dem, samt en rädsla för att barnen skulle bli trötta om de fick vänta. Detta hade kunnat lösas 
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med en telefonintervju med föräldrarna innan jag kom hem till dem. Samtidigt kan jag känna att det  

var en fördel att inte veta så mycket om barnens tankar och ursprung då jag kom dit helt utan 

förväntningar på vad barnen skulle berätta och därför hade lättare att ställa öppna frågor. 

9.3.2 Förtroende 

Jag har genom ett brev (se bilaga 1-2) gett mina intervjupersoner allt jag tycker att de behövde veta 

om mitt arbete. Jag har sedan före intervjun också upprepat denna information för både vuxna och 

barn som skulle intervjuas och de har fått utrymme att ställa frågor till mig. Jag har också varit noga 

med att informera barnen att de inte måste svara på frågor de inte vill svara på. 

Information är viktig för den som skall bli intervjuad, informationen kan handla om till 

exempel vilket medieföretag du arbetar för, varför intervjun sker, var och när den kommer att 

publiceras och hur lång intervjun kommer att bli (Häger, 2007:143).

Lyckas den som skall intervjua skapa en god kontakt med barnet är chansen större att barnet 

vågar berätta och dela med sig av sina tankar. De flesta som skall intervjuas är nervösa, därför blir 

det viktigt hur samtalet inleds så att intervjupersonen slappnar av, detta kan göras genom till  

exempel att prata om något odramatiskt (Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006:37). Ett sätt att skapa 

förtroende kan vara att ”råka” berätta någonting personligt om sig själv (Häger, 2007). Ett annat sätt 

att skapa förtroende är att låta en person som känner barnet väl berätta för barnet vem som skall 

komma för att göra intervjun och varför (Bordier, enskild intervju, 2012; Doverberg & Pramling 

Samuelsson, 2006). 

 Jag har varit noga med att före intervjuerna ge föräldrarna all den information de känner att 

de behöver och den information jag ansett är viktig för dem. Jag har sett till att föräldrarna har 

informerat barnen innan om att jag kommer och vad det är vi skall prata om och göra när jag 

kommer till dem. Föräldrarna har fått ett brev med en bild på mig som de kan visa sina barn (Se 

bilaga 1-2). De föräldrar som önskat har fått se min intervjumall före intervjun (se bilaga 3). De 

vuxna jag intervjuat har jag inte uppfattat som nervösa men det har ändå blivit naturligt att  

”kallprata” lite före intervjuerna. Med barnen har det känts jätteviktigt att skapa en god relation och 

ett förtroende genom att prata lite innan intervjun började och inspelningsapparaten sattes på. Jag 

har då till exempel berättat något för barnen om mig själv och/eller så har de har fått visa mig runt  

där de bor. 

För att barnen skall känna sig trygga är det viktigt att barnen själva känner att de har kontroll 

över situationen. Jag har därför tillsammans med barnen gått igenom vad det är vi skall prata om 

och varför, jag har även berättat varför jag spelar in och hur en inspelningsapparat fungerar. Ett av 

barnen jag intervjuade blev dock väldigt intresserad av inspelningsapparaten vilket gjorde att barnet  
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fokuserade på inspelningsapparaten och hade svårt att koncentrera sig på intervjun. Kanske hade 

inspelningsapparaten tagit mindre fokus om jag själv inte gett den så mycket fokus. Jag valde att 

intervjua detta barn två gånger och andra gången, var barnet mer bekvämt med mig och med 

inspelningsapparaten, då gick intervjun mycket bättre, och inspelningsapparaten tog inte lika 

mycket fokus. Det var också viktigt att barnen jag intervjuade kände att de när som helst kunde 

avsluta intervjun. 

Att välja en lugn plats för en intervju är helt avgörande för att barnen skall kunna 

koncentrera sig och inte tappa intresset. Det finns en klar fördel med att intervjua på 

intervjupersonens hemmaplan, det är en miljö där den intervjuade känner sig trygg och det ger dig 

en bild av personen (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006; Häger, 2007; Mårtens, enskild 

intervju, 2012).  

 De barn som intervjuades hemma kunde i bland bli lite ofokuserade och ivriga att göra och 

visa mig andra saker. De barn jag intervjuade på deras skola var mycket mer fokuserade på att svara 

på mina frågor. Jag är dock nöjd med mitt val att intervjua barnen hemma hos dem, då jag ville få 

en levande bild av barnen och dessutom var det viktigt med miljöljud. De ljud jag kunnat fånga upp 

då barnen leker och busar har varit av värde för programmet. 

            Tidpunkten för intervjun är också viktig för barnets koncentration, liksom att låta intervjun 

ta lång tid (Häger, 2007:119-136; Mårtens, enskild intervju, 2012). Ett barn som väntar på att få gå 

och äta har av naturliga skäl svårare att koncentrera sig (Doverberg & Pramling Samuelsson, 

2006:26). 

Jag har under alla mina intervjuer haft många timmar på mig och jag har förberett mina 

intervjupersoner på att vi behöver minst ett par timmar. Det som varit svårt med barnen är att de blir  

rastlösa och trötta efter en tid. Vi har då kunnat ta en paus i intervjun, men jag märkte att barnen då 

tyckte att vi var klara och hade svårt att sätta sig ner igen och fortsätta. 

För att få veta vad ett enskilt barn tänker om en viss sak är det att föredra att intervjua 

barnen en och en. Det är viktigt att vara medveten om att barns svar påverkar varandra i en 

gruppintervju (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006:29). Barnen kan också med fördel 

intervjuas både en och en och i grupp ”för att få det bästa av två världar” (Mårtens, enskild intervju, 

2012). 

 Min tanke var att alla barn skulle intervjuas enskilt. De bröder jag skulle intervjua hade jag 

förberett på att intervjuerna skulle ske enskilt och att de sedan båda två tillsammans med sin 

mamma skulle bläddra i ett fotoalbum från deras födsel och utifrån det berätta vad de såg. Den 

yngsta av de två bröder jag intervjuade ville inte bli intervjuad enskilt. Hans mamma och bror satt  

då med. 
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En svårighet vid intervjuer med barn är om föräldrarna befinner sig i närheten. Barnen vill 

svara så korrekt som möjligt utifrån vad de lärt sig av sina föräldrar (Bordier, enskild intervju, 

2012). Detta märkte jag tydligt då jag intervjuade flickan till en frivilligt ensamstående mamma. Då 

jag ställde en fråga ropade flickan ofta till sin mamma: ”mamma hur var det nu?”, både jag och 

mamman fick då påminna flickan om att hon fick berätta det så som hon mindes det. Detta kunde 

vid vissa tillfällens störa materialet, men gav å andra sidan ganska fina ljudillustrationer då det blev 

en dialog mellan mor och dotter och skapade en känsla av hur mamman brukar berätta för sin dotter.

 En stor skillnad som jag upplevde vid intervjuerna med barn jämfört med intervjuer med 

vuxna var svårigheten att hitta en balansgång mellan att vara professionell och personlig med 

barnen. Detta gällde framförallt de intervjuer jag gjorde med barn i hemmet. Det var ganska 

personliga ämnen jag skulle prata med barnen om och det var viktigt att få en personlig kontakt och 

skapa ett förtroende. Ett av barnen ville att jag skulle stanna och leka, titta på tv, äta middag och så  

vidare. Hon blev också väldigt kompis och ville till exempel pussa mig hej då, där hamnade jag i en 

svår balansgång kring vad som kändes okej. Denna balansgång mellan att vara professionell och 

personlig blev helt enkelt svårare med barn än med vuxna. Här kändes det viktigt att vara ärlig med 

barnen om varför jag var där och att jag skulle gå när vi var klara. Samtidigt som det kändes 

naturligt att låta barnen visa mig någonting eller leka en stund. 

9.3.3 Rita eller inte rita

Om den som intervjuar ett barn vill få ett barn att berätta om vad de gör på skolrasterna kan 

intervjuaren be barnet rita en teckning som föreställer skolgården där de leker. Barnet kan sedan få 

berätta utifrån vad de ritat (Häger, 2007:192). Den som intervjuar bör vara medveten om att då 

bilder används kan barnen ha en tendens att fastna vid oväsentliga detaljer i bilden (Doverberg & 

Pramling Samuelsson, 2006:36).

Två av de barn jag intervjuade fick rita sin familj och sedan berätta utifrån det de ritat. Detta 

var de två första intervjuerna jag gjorde. Jag insåg efteråt att detta var en svår metod. Det tog lång 

tid för barnen att rita och när de ritat färdigt var de ganska trötta, det var också svårt att prata med 

barnen samtidigt som de ritade. Jag fick uppfattningen att barnen tyckte att mina frågor var konstiga 

då jag lika gärna kunde titta på bilden. 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av teckningar vid intervjuer. Vid 

kärnan av intervjun kan ett barn som samtidigt ritar svara distraherat på frågorna. Därför kan det 

vara en idé att barnet inte ritar under avgörande delar av intervjun (Cederborg, 2000:146).

I de övriga intervjuerna har jag inte låtit barnen rita, detta gav bättre intervjuer och 

intressantare svar då barnen pratade mer. Det är dock svårt att veta om detta handlade om min valda 
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metod eller barnet i fråga. Jag hade vid alla intervjuer med mig material om det skulle kännas bättre  

att låta barnet rita och berätta utifrån det.  

9.3.4 Frågor och språk 

”Många journalister har försökt intervjua barn och misslyckats. Barn är brutala. De svarar direkt  

på frågor men har inte tillräckligt utvecklad intellektuell kapacitet för att ”rädda” journalisten ur  

knipan om frågan är dåligt ställd... Barn har också svårare att komma i håg saker på kommando än  

vad vuxna har. När en okänd vuxen dyker upp och börjar ställa frågor kan de bli generade och ge  

korta svar av typen: ”ja”, ”nej” eller  ”jag vet inte” (Häger, 2007:189-190). 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) vid intervjuerna med 

barnen. Samspelet mellan mig och barnen och barnens reaktioner har avgjort vilka frågor jag ställt  

och vilka frågor jag valt bort, samt den exakta formuleringen av frågorna.

Barn är smarta, det vill verkligen till att aldrig ställa en ledande fråga. Jag har märkt att så 

fort barnen får en chans svarar de ja eller nej på en fråga. Jag frågade Emil, sju år: ”vet du vems 

mage du växte i?” och fick då svaret: ”ja.....”, ”vems mage var det?”, ”mamma A:s”. Det gör 

egentligen ingenting för jag fick ändå svar på det jag ville och skulle jag skriva en text hade det inte  

varit något problem. Men då jag gör radio hade det kanske blivit bättre om jag istället direkt frågat  

”vems mage växte du i?” och istället riskerat att få svaret: ”jag vet inte”.

En intervju med ett barn bör inledas med öppna frågor, som sedan om det behövs smalas av 

och görs mer precisa och detaljerade. Svaren blir bättre och mer utförliga om frågorna inte är 

ledande. Frågorna skall helst vara enkla, korta och klara. Enkla frågor är lättare att följa och lyssna 

till. De är också mer spännande att lyssna till (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006:32-37; 

Häger, 2007:46-76). Bra frågor att använda för att få personen att utveckla är: ”vad menar du med 

det?”, ”hur vet du det?” och ”kan du ge ett exempel på det?”  (Mårtens, enskild intervju, 2012). 

Speciellt yngre barn kan behöva mer specifika frågor för att kunna ge uttryck för sina tankar 

(Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006:35). Små barn har en tendens att utelämna information 

om händelser och ger ofta korta och informationsfattiga svar. Därför är följdfrågor extra viktigt vid 

dessa intervjuer (Cederborg, 2000:35). 

Jag har under mina intervjuer börjat med öppna frågor som jag sedan smalnat av. Till 

exempel har jag haft många frågor där jag bett barnen berätta om något för att få så öppna svar som 

möjligt. Jag har märkt att barn ofta svarar ganska kort även om de får en öppen fråga. Vid ett 

tillfälle frågar jag Emil, sju år, om alla barn blir till på samma sätt? Emil svarar: ”nej”, jag frågar 

då: ”kan du berätta om det?” Emil svara då: ”nej”, här borde jag istället sagt: ”berätta om det”. 

Jag valde ändå att ha med detta i det färdiga materialet, då det är intressant att Emil faktiskt vet att  
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alla barn inte blir till på samma sätt. 

          Barn kan många gånger ha ett annat sätt än en vuxen att tolka en fråga. I skrivande stund 

sitter jag på ett café, bredvid mig sitter en pappa med sin tre - fyraåriga son. Pappan frågar sin son: 

”Dricker mamma kaffe någon gång?” Varpå sonen svarar: ”Nej, vi går alltid direkt hem”, pappan 

förstår då att han och pojken har missförstått varandra och klargör: ”Jaha ni går alltid hem efter  

dagis, men mamma kanske dricker kaffe när ni kommer hem?”. Pappan undrade om mamma över 

huvud taget drack kaffe, sonen trodde att pappan undrade om han och mamma också gick till kafé 

efter dagis och om mamman precis som pappan då drack kaffe.

Ett känt exempel kommer från Jan Krag Jacobsen och från boken ”Intervjun”. En tioårig 

flicka fick frågan ”Vad får du att äta när du kommer hem från skolan?” Flickan svarade: 

”Ingenting”. Senare frågade en annan intervjuperson samma flicka: ”Vad äter du när du kommer 

hem från skolan?” och fick då svaret: ”Ja det beror på vad som finns i kylskåpet...”. Flickan hade 

uppfattat frågorna på olika sätt. Den första frågan såg flickan som en fråga om att få maten av 

någon annan. Den andra frågan gav ett mer utförligt svar. Vid intervjuer med barn kan den som 

intervjuar med fördel därför ställa samma fråga på flera olika sätt (Häger, 2007:190). 

Om barnet inte kan svara på en fråga är det viktigt att bekräfta barnet, genom att till exempel 

sänka rösten något och säga: ”det är verkligen en svår fråga det förstår jag men finns det något du  

kan berätta?”. Frågan kan då också snävas in något och göras mer specifik, till exempel ”kan du 

berätta vad som hände först?”, ”vad hände sedan?” och så vidare (Möllerstrand, enskild intervju, 

2012).

Jag har märkt att även om jag i teorin vetat vilken typ av frågor jag bör fråga barnen så krävs 

det mycket träning för att fråga rätt typ av frågor på plats. Jag kan då jag lyssnar på mitt material  

tänka, så borde jag ha frågat istället. Många gånger kan det handla om att barnet svarar ja eller nej  

på en fråga och jag då inte följer upp med följdfrågor i den utsträckning som kanske vore önskvärt. 

Det är också viktigt att anpassa språket till det enskilda barnet, dels efter ålder, dels efter den 

enskilda individen. Därför är det viktigt att intervjupersonen har en förmåga att anpassa språknivån 

till barnet och intervjutekniken till barnets förutsättningar. Generellt kan sägas att intervjuaren bör  

undvika att använda babyspråk, inte gissa vad barnet har sagt, undvika ord som barn generellt har 

svårt att förstå, fråga om ett begrepp i taget och använda en enkel meningsbyggnad (Cederborg, 

2000).

Då jag intervjuat personer i åldrarna fyra  till femtio år i detta arbete har jag verkligen fått  

pröva på hur det är att anpassa språket till intervjupersonen. För mig kändes det viktigt att inte 

använda barnspråk. Jag ville anpassa ordvalet men inte tonläget vid intervjuerna med barnen. Det är 

viktigt att barnen känner att de blir tagna på allvar.
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9.3.5 Aktivt lyssnande 

För att komma en person in på livet när du som journalist gör personporträtt krävs det att du är 

oerhört lyhörd. Lyssna efter antydningar, ibland vill den du intervjuar berätta något för dig men är 

osäker på om du är intresserad (Häger, 2007). Mitt reportage är inte direkt något personporträtt men 

det är personliga berättelser. Att lyssna aktivt har varit viktigt för mig för att kunna ställa så bra 

följdfrågor som möjligt och be om preciseringar. 

Det är oftast i tystnad som intervjupersonen utvecklar sina svar (Eriksson- Sjöberg & 

Lindfelt, 2006:32-33). Min uppfattning är att tystnad fungerar bättre på vuxna då de vill ”rädda” en 

tyst situation, barnen jag intervjuat är inte lika ”rädda” för tystnad. 

Annat som är viktigt att tänka på för att skapa en bra situation är att lyssna intensivt och 

koncentrerat och visa barnet att du som intervjuar lyssnar genom att humma och nicka 

instämmande, (Cederborg, 2000; Doverberg  & Pramling Samuelsson, 2006; Mårtens, enskild 

intervju, 2012). 

I ett vanligt samtal bekräftar vi hela tiden den vi pratar med genom att hmm, uma och säga 

ja. När vi gör radio kan detta vara störande för lyssnaren, därför blir det extra viktig att den du 

intervjuar ändå kan se på dig att du är med och att du bekräftar genom att till exempel nicka och ha 

ögonkontakt (Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006:36-37; Häger, 2007:78-83). 

Detta är en teknik som jag använt mig av i mina intervjuer, även om jag inte tycker att det i  

alla lägen stör att reporterns bekräftande ibland kommer med i det färdiga materialet. Vid  

intervjuerna med barnen har jag märkt att denna teknik kan vara extra svår, då barn inte alltid håller  

ögonkontakt på samma vis som vuxna oftast gör, då ser inte barnen att jag bekräftar dem genom att 

nicka och behovet av att genom ljud visa att jag lyssnat ökar. Jag upplever dock inte att detta varit  

något stort problem för mitt material. 

10. Genre/ Radio

Jag tycker att ämnet gör sig bra i radio då jag tänker mig att samma ämne och intervjuer i skriven 

text inte skulle beröra på samma sätt, därför har jag valt att presentera mitt material i form av ett  

radioreportage. Ämnet skulle säkert också göra sig bra i TV. 

Mitt arbete befinner sig någonstans mellan reportage och dokumentär. I den dokumentära 

formen kan journalisten på ett djupgående sätt rekonstruera historiska förlopp och ge ny belysning 

åt aktuella företeelser. Dokumentären ger ett snitt ur verkligheten och skildras genom 

upphovsmannens personliga förhållande till ämnet (Granér Magnerot, 2010:33). 

I ett reportage tillåts journalisten breda ut sig och mer plats och större frihet ges i berättandet 
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än vid nyheter. Reportage bygger på journalistens egna direkta upplevelser. I ett reportage vet vi 

ofta var den som uttalar sig befinner sig och journalisten är ofta synlig och 

märks mer än i till exempel nyheter (Häger, 2009:46-48). Utifrån ovanstående definitioner har jag 

valt att kalla mitt journalistiska arbete för ett reportage. 

Runt 80 procent av svenskarna lyssnar på radio varje dag och ägnar i genomsnitt två och en 

halv timme varje dag åt radion. Många lyssnar på radio samtidigt som de gör någonting annat, på så 

sätt skiljer sig radio från andra medier. Lyssnaren kan inte som den som läser en tidning gå tillbaka 

och läsa igen, med radio har journalisten bara en chans att fånga och informera lyssnaren. Radio för 

en ständig kamp om uppmärksamheten. Dessa lyssnarvanor ställer stora krav på den som gör radio. 

Radio som finns som sällskap i bakgrunden medan lyssnaren gör något annat är naturligtvis också 

motiverad, men kunskapsförmedlingen är många gånger viktig och det är inte konstigt om en 

journalist strävar efter att få lyssnaren att lyssna uppmärksamt och aktivt (Eriksson- Sjöberg & 

Lindfelt, 2006:1-15).

Jag kommer främst att utgå från Sveriges Radio, och de regler som Sveriges Radio har i mitt 

arbete, då tanken är att mitt färdiga journalistiska resultat skall vara sändningsbart för Sveriges 

Radio. 

10.1 Stilistik och dramaturgi

En ambition som jag hela tiden har haft med mig då jag byggt upp mitt reportage har varit kravet på  

att varje enskild intervjuperson och varje enskilt klipp skall ha en dramaturgisk funktion. En del av 

klippen i programmet fyller en funktion av fakta och kunskap, medan andra skapar dramaturgi och 

spänning. Jag har strävat efter en balans mellan dessa. 

Något som jag funderade mycket över var, om jag skulle låta en intervjuperson först berätta 

om allt det som jag ville ha med från den personen, för att sedan låta nästa person tala, eller hålla 

mig till olika teman. Efter att funderat kring det dramaturgiska valde jag att hålla mig till olika  

teman och väva in flera olika intervjupersoners röster utifrån dessa. 

I mitt arbete har jag strävat efter att låta intervjupersonernas egna röster ta störst plats och i 

de fall det behövts låta mina ”prator” bidraga med information eller förtydliganden av det  

intervjupersonerna säger. Eftersom det är ett känsligt ämne jag berör, som skulle kunna väcka ilska 

och åsikter, är det också viktigt att den mesta informationen kommer från intervjupersoner. Min 

tanke var att det är större risk att lyssnaren blir upprörd om journalisten säger någonting än om en 

intervjuperson berättar om sin uppfattning och sitt liv. 

På Sveriges Radio skall språket som används vara begripligt. Begripligheten ökar med god 

artikulation, rätt betoning, korrekt uttal och väl avvägt tempo. Språket bör också vara levande vilket  
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innebär att journalisten är närvarande i det som sägs och använder sig av språkets möjligheter till  

variation, uttrycksformer och nyanser. Sveriges Radio strävar efter ett vardagligt och vårdat språk, 

en talad svenska som används och förstås av den stora allmänheten 

(Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006; Granér Magnerot, 2010:120-121). 

Dessa förhållningsregler har jag använt mig av i mitt arbete. Barn uttrycker sig inte alltid 

tydligt, jag har i de fall det är viktigt att exakt höra vad barnen säger valt att förtydliga detta i mina  

”prator”. Tydlighet för lyssnaren har varit viktigt, samtidigt har jag försökt undvika att skriva 

lyssnare på näsan. 

Jag funderade mycket kring om jag som journalist skulle göra mig synlig i mitt reportage. 

Efter att ha provat att läsa in mina ”prator” på ett mer neutralt sätt, där jag som journalist inte var  

synlig och sedan läsa in ”pratorna” där jag tog in mer av mina egna tankar och säger ”jag” i mina 

”prator” valde jag det senare alternativet. Jag tyckte att det blev mer personligt och skapade en 

annan närhet och dramaturgi, något som inte hade passat i ett nyhetsinslag men som jag tycker är 

motiverat i ett radioreportage. 

Jag funderade också på om de intervjuer jag gjorde, på en skola på Öland, med barn som 

växt upp med en mamma och en pappa skulle vara med i det färdiga materialet eller inte. Det som 

talade mot att ha med barnen var att mitt syfte var att låta barn i avvikande och annorlunda 

familjekonstellationer berätta om sin tillblivelse. Jag var också rädd för att det skulle bli för många 

röster i reportaget vilket skulle göra det svårt för lyssnaren. Jag funderade kring dessa barns 

funktion i reportaget, då det ändå inte går att dra några generella slutsatser eller göra någon 

jämförelse mellan barnen. Det går alltså inte att säga att så här pratar barn som blivit till via  

insemination, och så här pratar barn som blivit till via ett samlag. Men då min intention är att  

illustrera hur det kan låta när barn berättar snarare än att presentera något representativt material  

valde jag efter överväganden att ta med skolbarnen. Det de här barnen säger sätter de andra barnens 

uttalanden i ett intressant perspektiv.

10.2 Ljudkvalitet 

Att intervjua barn var mycket svårare än vad jag någonsin hade kunnat tro. Jag var inställd på att det 

skulle vara svårt och ta tid, men det var fler utmaningar än jag tänkte mig. En av de största 

svårigheterna vid intervjuerna med barnen var avvägningen i vad jag kunde kräva av barnet med 

avseende på ljudkvalitet och barnets bekvämlighet. Vid en intervju satt ett av barnen och pillade 

med en pennvässare, vilket gjorde att ljudet inte blev särskilt bra, men jag märkte att barnet hade 

lättare för att prata då han fick distrahera sig med pennvässaren och jag ville inte avbryta honom i  

det han precis berättade.  
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Jag gjorde en inspelning där två barn och deras mamma bläddrade i ett fotoalbum. Jag valde 

då att sätta mikrofonen på bordet framför oss fyra. När jag lyssnar på klippet efteråt inser jag att 

ljudet är ganska ihåligt och ekande, det saknar den intimitet och närhet som jag skulle önska. Det 

jag hade kunnat göra var att använda två mikrofoner, en som står på bordet och en som jag riktade 

till den som pratade. På så sätt hade ljudet kunnat bli emotionellt starkare och innehålla mer  

intimitet. Detta är något jag hade kunnat göra vid flera av mina intervjuer. 

Jag märkte också hur jag efter intervjuerna slappnade av. Jag stängde av inspelningen och la 

bort apparaten, då kunde saker hända som jag helst hade velat fånga upp, som till exempel barn som 

lekte och sjöng, ljud som hade gjort sig bra som miljöljud. Det gäller att inte känna sig klar innan 

intervjun verkligen är över och du som journalist har lämnat rummet. 

Radio är ljud och vilket ljud som används är oerhört viktigt, bra ljud kan hjälpa och bära ett 

inslag medan dåligt ljud kan förstöra så att budskapet inte når lyssnaren. Det är viktigt att vara noga 

med ljudet, för mycket bakgrundsljud kan försvåra för till exempel äldre eller hörselskadade. 

Regeringen kräver att Sveriges Radio tar hänsyn till detta. En jämn ljudnivå är att sträva efter  

(Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006, s 98-109; Granér Magnerot, 2010:124). 

Jag har ingen jämn ljudnivå i mitt program då just barnens oförutsägbarhet och spontanitet 

illustreras genom att låta dem använda sitt ojämna och spontana röstläge. Jag har däremot varit noga 

med att tydlighet skall löpa som en röd tråd genom hela programmet så att de ojämna ljudnivåerna 

inte stör lyssnaren. Jag har också varit noga med att påminna lyssnaren med jämna mellanrum om 

vem det är som pratar. Detta för att göra det enkelt och tydligt för lyssnaren men också av hänsyn 

till de lyssnare som kommer in mitt i programmet. Detta har känts viktigt då det är ganska många 

röster som hörs i reportaget, och många av rösterna återkommer flera gånger i olika klipp. 

11. Etiska ställningstaganden 

Att göra etiska överväganden är viktigt i all journalistik, men kanske särskilt viktigt då barn 

intervjuas, då barn har inte, i samma utsträckning som en vuxen, har möjlighet att förstå 

konsekvenserna av sina uttalanden (Granér Magnerot, 2010:81). 

          Det finns tyvärr inget etiskt facit som en journalist hela tiden kan hämta svar ur. Många 

gånger måste journalisten tänka efter själv (Eriksson- Sjöberg & Lindfelt, 2006:124). 

           För att kunna göra en moralisk bedömning som journalist behövs inte enbart professionella 

ramar och regelverk, det som fram för allt behövs är självkännedom, empati och en förmåga att 

värdera konsekvenser av olika handlingar (Yngvesson- Wigorts, 2008:59-60). 

         I de svenska pressetiska reglerna står det att en journalist alltid noga skall överväga 

konsekvenserna av namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om 
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inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges (Petersson & Bertrand, 2007, Svenska 

journalistförbundet, 2009). 

          Ett etiskt övervägande jag gjort handlade just om anonymitet. Alternativen jag hade var att  

låta alla vara anonyma, att låta barn vara anonyma men inga vuxna som är intervjuade, att låta alla  

som uttalar sig privat vara anonyma men expertis framträda med namn. Jag var också tvungen att 

göra överväganden vad det gäller för- och efternamn. Jag valde att låta alla som vill få vara 

anonyma. Ingen av dem jag intervjuade har velat vara anonym. Oavsett intervjupersonens önskan 

har jag låtit alla privatpersoner framträda med förnamn, om de själva tyckte att det var ok.  

Offentliga personer framträder med både för- och efternamn. Jag är medveten om att det finns 

genusforskning inom media som visar att män ofta framträder med både för- och efternamn och titel 

medan kvinnor oftare framträder med enbart förnamn (Jarlbro, 2006:62 ff). Jag vill därför poängtera 

att mitt val att använda förnamn för dem som uttalar sig privat och för- och efternamn för dem som 

uttalar sig offentligt inte har någonting med kön att göra. Den expert som uttalar sig är dessutom en 

kvinna vilket gör att mitt val inte bidrar till eller reproducerar den ojämlikhet som studier i ämnet  

visar. I detta etiska övervägandet var jag också tvungen att ta hänsyn till det stilistiska i mitt 

radioreportage så att det skulle låta logiskt, konsekvent och snyggt. Även om själva ämnet om hur 

barn blir till och vad en familj är kanske inte nödvändigtvis är provocerande så vet vi att det finns 

fördomar mot denna grupp, se under rubriken fördomar, och jag vill inte riskera att dessa personer 

upplever obehag på grund av att de deltagit i mitt arbete. 

           Rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras 

uttalanden återges skall journalisten också tillmötesgå (Petersson & Bertrand, 2007; Svenska 

journalistförbundet, 2009). 

           Är det något som kan göra en intervjuperson irriterad och upprörd är det om han eller hon 

känner att svaren hade varit andra om hon/han hade vetat vad inslaget skulle handla om, alternativt  

att personen i fråga helt enkelt inte hade velat ställa upp i intervjun. Om vinkeln i inslaget ändras är  

det därför viktigt att upplysa intervjuade personer om detta. Om en reporter från början är noga med 

att tala om syftet med intervjun kan mycket kritik undvikas. Tala därför alltid om för 

intervjupersonen vilka förutsättningarna för intervjun är, i vilket sammanhang och varför intervjun 

görs (Häger, 2007).

           Då min uppfattning är att detta ämnet är ganska känsligt, speciellt som barn är intervjuade, 

har barn och vuxna fått ta del av sina uttalanden före publicering. 

           En journalist ska också visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt (Petersson & Bertrand, 

2007:89-93; Svenska journalistförbundet, 2009). De flesta av de personer jag intervjuat är ovana 

intervjupersoner vilket jag tagit stor hänsyn till, till exempel genom tydlig information om mitt syfte  
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och om hur intervjun kommer att gå till, samt genom att låta dem ta del av sina egna citat före  

publicering. 

            11.1 Etik på Sveriges Radio 

Sveriges Radio följer ett omfattande regelverk. Radio och TV- lagen (RTL), som gäller all svensk 

radio- och tv- verksamhet reglerar till exempel bestämmelser om sändningarnas innehåll och 

reklam. I sändningstillståndet (ST) regleras de villkor som staten ställer på Sveriges Radio. Förutom 

detta lyder också Sveriges Radio under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som är en av Sveriges två 

grundlagar som reglerar yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefriheten 

när det gäller det tryckta ordet, medan YGL reglerar yttrandefriheten i radio- och tv – sändningar, 

film, video och andra elektroniska medier (Granér Magnerot, 2010:16).

           Då jag har som ambition att mitt material skall vara sändningsbart för Sveriges Radio, har 

jag även, förutom journalistförbundets pressetiska regler, tagit dessa etiska regler i beaktande i mitt 

arbete.

           Sveriges Radio ska ta särskild hänsyn till barn och unga som medverkar i programmen. Det 

är Sveriges Radios ansvar att se till att uttalanden från barn och ungdomar som kränker integriteten 

hos dem själva, deras föräldrar eller andra i omgivningen inte kommer fram. Ju yngre barnen är 

desto försiktigare bör den som intervjuar vara. Barnen är inte alltid medvetna om att deras 

medverkan kan få konsekvenser för dem (Granér Magnerot, 2010:81). Dessa hänsyn har varit 

oerhört viktiga för mig under hela mitt arbete, även här har tydlig information och möjlighet att ta  

del av och ha synpunkter på det färdiga materialet varit viktigt.   

         Ålder på en person som förekommer i Sveriges Radios program ska bara anges om åldern är 

relevant för innehållet. Sveriges Radio strävar efter att alla åldersgrupper skall höras i programmen 

och lyssnare skall oavsett ålder få komma till tals utan att för den skull behöva företräda sin egen 

åldersgrupp (Granér Magnerot, 2010:47). Jag har valt att berätta i programmet hur gamla barnen är, 

då en del av det som är intressant i programmet är hur barn i olika åldrar berör dessa frågor. De 

vuxnas ålder kändes inte relevant i sammanhanget. 

           Sveriges Radio behöver inte ha föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att intervjua 

barn i deras egen miljö, till exempel en skola (Granér Magnerot, 2010:81-82). Jag har ändå både vid 

intervjuer med barn i hemmet och med barn på skola bett om föräldrars godkännande. 

  För mig har det varit viktigt att informationen om barnen och familjerna och deras 

familjekonstellation tydligt framgår i programmet, så att det inte kunde uppstå några frågetecken i 

programmet kring vilken familjekonstellation barnen lever i. Om detta inte tydligt skulle framgå 

hade det kunnat uppröra berörda parter då de inte känner igen skildringen av sig själva.
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           Intervjuer måste redigeras med omsorg. Andemeningen i intervjusvaren får inte förändras via 

redigering. Den intervjuades bästa argument skall få ta plats (Granér Magnerot, 2010:96). Detta har 

jag haft i åtanke vid min redigering, och ett sätt att säkerställa att intervjupersonerna inte är  

missnöjda har varit att låta dem ta del av materialet före publicering. 

Ytterligare ett etiskt dilemma som jag tampades med handlar om de intervjuer jag gjorde på 

en skola på Öland. Dessa barn har alla växt upp med en mamma och en pappa och är inte alls lika 

vana som de regnbågsbarn jag intervjuat, att förklara hur de blev till. Jag var orolig att de skulle 

uppfattas som ”dumma” eller ”lite sämre” då de inte kan förklara på samma sätt som 

regnbågsbarnen. Jag har då  i mina ”prator” varit tydlig med att det antagligen är det normala och 

att det är de andra barnen, de med frivilligt ensamstående föräldrar eller samkönade föräldrar som är 

ovanligt vana att svara på hur de själva blev till. På så sätt menar jag att detta inte blir ett etiskt  

problem och min förhoppning är att ingen i programmet skall känna sig ”bortgjord”. 

12. Sammanfattning

Kärnfamiljen är den familjeform som är och har varit dominerande (Bäckström, 2003). Men 

familjen är under förändring (Andersen, Arnfinn 2003; Bäck- Wikström, 2003). Antalet barn som 

växer upp i  andra familjekonstellationer än i kärnfamiljen ökar (Skolverket, 2010). Även 

forskningen om dessa familjer ökar.

Sedan 1970 har en rad reformer och lagar införts i Sverige som på många sätt ökar 

homosexuellas förutsättningar och möjligheter (Andreasson, 1996). En fråga som väckt mycket 

debatt och motstånd är frågan om homosexuella som föräldrar (Malmqvist & Zetterqvist- Nelson, 

2008). 

          Syftet med mitt arbete är att belysa barnens perspektiv och sprida kunskap om hur barn i 

andra familjekonstellationer än kärnfamiljen själva berättar om hur de blir till och vad en familj är.  

Materialet presenteras i en 30 minuter lång radioreportage. 

Det största utmaningen i mitt arbete var att hitta personer att intervjua. Många av de familjer  

jag fick kontakt med hade åsikten att de inte ville att deras barn skulle delta förrän barnen själva 

kunde avgöra om de ville prata med media. Till slut fick jag tag på två familjer att intervjua. En  

familj med två pojkar som lever med två mammor och en bonusmamma. En familj med en frivilligt  

ensamstående mamma och hennes dotter. Jag har även intervjuat barn som lever i en traditionell  

kärnfamilj. Att hitta professionella personer att intervjua var inga svårigheter, i reportaget hörs 

barnmorska, Lotta Andreasson. 

Mitt syfte var att låta barnens röster ta störst plats. Det var mycket svårare än vad jag hade 

kunnat föreställa mig att intervjua barn. Så fort barn får en chans svarar de ja eller nej på en fråga. 
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Därför är det viktigt att ställa öppna frågor vid intervjuer med barn (Häger 2007). Små barn kan 

behöva mer specifika frågor (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006). Följdfrågor blir också 

extra viktigt vid intervjuer med barn, då de ofta svarar kort och informationsfattigt (Cederborg, 

2000). 

Det är viktigt att anpassa språket till den man intervjuar (Cederborg, 2000). För mig har det 

känts viktigt att barnen upplevde att de blev tagna på allvar. Jag har undvikit att prata barnspråk,  

ordvalet har anpassats efter barnen men inte tonläget.  

Lyckas intervjuaren få barnet att känna sig bekvämt är chansen stor att barnet vågar berätta 

och dela med sig av sina tankar (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006; Bordier, enskild 

intervju, 2012; Mårtens, enskild intervju, 2012). Jag har, för att skapa ett förtroende och få barnen 

att känna sig bekväma, varit noga med att ge föräldrarna och barnen tydlig information före 

intervjun (se bilaga 1-2). Jag har också sett till så att barnen själva kände att intervjun skedde på 

deras villkor och att de hade kontroll över situationen och kunde avbryta intervjun när de ville. 

Att välja en lugn plats och ha gott om tid på sig är viktigt vi intervjuer med barn (Mårtens, 

enskild intervju, 2012). De barn som lever i annan familjeform än kärnfamilj, de barn som utgör 

huvuddelen av arbetet, har intervjuats hemma hos barnen själva. De andra barnen intervjuades på 

deras skola. Vid alla intervjuer har jag haft gott om tid. 

Vid intervjuer med barn kan det vara lyckat att använda sig av teckningar, barnet får rita och 

sedan använda teckningen för att förklara och berätta (Häger, 2007). Men det finns också 

svårigheter med denna teknik. Barn kan ha en tendens att fastna vid detaljer i bilden och/eller  

svara distraherat på frågor (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2006; Cederborg, 2000). Jag har 

provat att använda mig av teckningar vid några av intervjuerna men min uppfattning är att barnen 

hade svårt att svara på mina frågor samtidigt som de ritade. De intervjuer då jag inte lät barnen rita  

blev enligt min mening bättre. Vad som fungerar bäst kan skilja sig från barn till barn.

Att lyssna aktivt är en av grundstenarna för att lyckas med en intervju (Eriksson- Sjöberg & 

Lindfelt, 2006). Ett sätt som intervjupersonen kan visa att han/hon lyssnar utan att onödiga 

”humljud” kommer med i radion är genom att ha ögonkontakt och nicka. Min uppfattning är att  

denna teknik fungerar bra med vuxna men var sämre vid intervjuerna med barn, barn tittar inte 

alltid på samma sätt i ögonen som en vuxen oftast gör. Jag upplever dock inte att de hummande ljud 

som finns med påverkar mitt material negativt. 

Ytterligare en svårighet vid intervjuer med barn är ljudkvalitén. Barn har en tendens att prata 

ganska ojämnt och röra på sig mer än en vuxen. Jag upplever inte ojämna ljudnivåer som något 

problem i mitt reportage det gör snarare reportaget levande då barnens spontanitet skildras i deras 

ojämna tonläge. Det har varit viktigt för mig att tydlighet och hörbarhet löper som en röd tråd i  
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reportaget. Trots de många svårigheter jag stött på vid intervjuer med barnen tar barns röster 

tillräckligt stor plats i det färdiga materialet och att det är deras perspektiv som framkommer.  

Arbetet fyller här ett tomrum i medierapporteringen. Barns röster hörs nämligen för sällan i 

media (Ratna, 2011). 

Etik är extra viktigt i journalistik då barn deltar, barn har inte samma möjlighet som en 

vuxen att ta ställning till konsekvenserna av ett uttalande eller deltagande. En journalist ska noga 

överväga konsekvenserna av namnpublicering (Petersson & Bertrand, 2007, Svenska 

journalistförbundet, 2009). I mitt reportage har de som velat fått vara anonyma, men ingen har bett 

om att få vara anonym. De som uttalar sig privat har jag ändå valt att bara presentera med förnamn. 

En journalist bör också låta intervjupersoner i största möjliga mån få ta del av materialet och 

hur deras uttalanden skall återges (Petersson & Bertrand, 2007, Svenska journalistförbundet, 2009). 

För att undvika många etiska problem har mina intervjupersoner fått ta del av och godkänna sina 

citat. 

 I reportaget får lyssnaren veta hur det kan låta när barn berättar om deras ursprung och hur 

de blev till. Lyssnaren får också veta varför det är viktigt att tidigt berätta för barn som växer upp i 

regnbågsfamiljer hur de blev till, samt hur den information barnet har om donatorn kan påverka 

sättet att berätta om sitt ursprung.  

Reportaget strävar inte efter att vara representativt utan snarare illustrativt. Men det som 

illustreras har en stark förankring i forskningen. Forskning i ämnet visar att barn i regnbågsfamiljer 

tidigare än andra barn lär sig att hitta sätt att beskriva sin familj och sitt ursprung (Zetterqvist- 

Nelson, 2007). Detta illustreras i mitt reportage, där regnbågsbarnen jag pratat med har ett naturligt 

och vant sätt att prata om sin tillblivelse, jämfört med de barn som växt upp med en mamma och en 

pappa. Anledningen till att dessa barn tidigt lär sig att berätta om sitt ursprung kan vara på grund av 

att dessa barn möter frågor och motstånd i omgivningen som andra barn inte märker av.    

Studier visar att mer kunskap om regnbågsfamiljer behövs för att barnen ska kunna bli 

bemötta på bästa sätt (Engman & Gunnarsson, 2008:20-22). Kunskap som förmedlas i mitt arbete 

kan vara till glädje och nytta för alla i barns omgivning och leda till att barn blir bemötta på ett  

rättvisare sätt. 

Studier visar att det är viktigt att förklara för regnbågsbarn hur dem blev till (Stevens, Perry, 

Burston, Golombok, & Golding, 2003). Barnen i mitt arbete bidrar, genom att själva förklara hur 

dem berättar om sin tillblivelse och hur de svarar på omgivningens frågor, med en kunskap om hur 

man kan förklara för ett barn som blivit till via insemination om barnets tillblivelse. 

Studier visar också att det är viktigt att tidigt börja prata med barnen om dessa frågor. Barn 

till lesbiska mödrar som tidigt fått ärliga svar på sina frågor och mycket information om sin 
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tillblivelse, har lätt att handskas med frågor från omgivningen (Stevens, Perry, Burston, Golombok, 

& Golding, 2003). Barnmorska, Lotta Andreasson som jag intervjuar i mitt reportage samt de 

föräldrar jag intervjuat förklarar varför det är viktigt att tidigt förklara för barnen hur dem blev till,  

på så vis går forskning i ämnet och det som illustreras i mitt reportage även här hand i hand. 

Människors sätt att berätta om sina erfarenheter kan betraktas som en viktig kunskap som 

vidgar perspektiv och skapar en ökad och fördjupad förståelse för det som rör en nutida 

familjebildning (Zetterqvist- Nelson, 2007:11-22). Alla de erfarenheter som mina intervjupersoner 

delar med sig av är viktig kunskap som kan bidra till en sådan ökad förståelse. 

Avslutningsvis, är du som journalist noga och lyhörd vid arbetet med barn så har de mycket 

att berätta och lära oss. 
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Bilaga 1.

Så blev vi en familj  
2012-02-15
Hej, 
”Så blev vi en familj” är arbetsnamnet på ett projekt som jag arbetar med just nu. 
Jag ska göra en radiodokumentär där barn som växer upp med samkönade 
föräldrar skall få berätta vad en familj är för dem och hur ett barn blir till. Jag 
läser sista terminen på masterprogrammet i journalistik på journalisthögskolan i 
Stockholm, dokumentären är mitt examensjobb. Tanken är att  intervjua barn i 
åldern 5-12 år som växer upp med samkönade föräldrar, jag är även intresserad 
av att intervjua barnens föräldrar. Jag skulle behöva genomföra intervjuerna 
under mars. Vill du och ditt/dina barn vara med? 

Du som förälder kommer att få ta del av och godkänna materialet. Jag kommer 
inte att prata med barnen om deras familj som annorlunda eller avvikande, därför 
kommer stigmatiserade frågor inte att ställas. Syftet är att synliggöra och 
normalisera olika sätt att bilda familj. Självklart går det bra att vara anonym. 
Mina förhoppningar är att Sveriges Radio kommer att var intresserade av att sända dokumentären. 

De yngre barnen kommer att intervjuas på ett lekfullt sätt, där vi ritar, leker och pratar. Jag kommer till exempel att be 
barnen rita en familj, sin egen familj och en annan familj och sedan pratar vi om vad de ritat. När jag samtalar med de 
äldre barnen kommer det att ske i en mer regelrätt intervjuform. Barnen kommer att få tydlig information av mig före 
intervjun, där jag berättar varför jag vill intervjua dem och varför jag spelar in vårt samtal. De kommer själva att få lära 
sig att sätta på och stänga av min inspelningsapparat och kan själva välja att avbryta intervjun eller lämna rummet när 
de själva vill. 

Barn som växer upp med samkönade föräldrar skildras förhållandevis lite i medierna och det som finns utgår sällan från 
just barnens perspektiv. Därför är det barnens röster som får ta störst plats i mitt program. Genom att höra hur barnen 
själva tänker om familj och tillblivelse kan vi som finns i barnens närhet på ett bättre och rättvisare sätt bemöta barnen. 
Därför tror jag att många kan ha glädje av programmet, hetero- och homosexuella föräldrar, lärare, idrottstränare, mor-  
och farföräldrar, kompisar - ja alla i barns närhet. De fördomar som finns om barn som växer upp med samkönade 
föräldrar beror ofta på bristande kunskap, därför tycker jag att detta är ett viktigt ämne som måste få ta större plats i  
media. Hoppas att du tycker samma sak.  

Jag hoppas att du och ditt/dina barn vill vara med!

Ring eller mejla gärna mig om du vill vara med eller om du har fler frågor om mitt arbete och vad det innebär att vara 
med. Självklart får även dina barn höra av sig med sina frågor.  

Tack 
Med Vänliga Hälsningar 

Tove Zackrisson 
Mail: XXXXX@XXXXXX.XXX
Tlf: XXXX XX XX XX XX
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Bilaga 2.

Så blev vi en familj  
2012-03-06

Hej, 
”Så blev vi en familj” är arbetsnamnet på ett projekt som jag arbetar med just nu. 
Jag ska göra en radiodokumentär där barn får berätta vad en familj är för dem 
och hur ett barn blir till. Jag läser sista terminen på masterprogrammet i 
journalistik på journalisthögskolan i Stockholm, dokumentären är mitt 
examensjobb. Jag kommer att intervjua barn i åldern 5-12 år. En del barn 
kommer att intervjuas hemma, då jag intervjuar hela familjen. Andra barn 
kommer att intervjuas på sin förskola/skola då jag även vill intervjua barnens 
lärare/pedagog. Intervjuer kommer också att göras med barnmorskor, lärare och 
psykologer. 

Syftet är att synliggöra och normalisera olika sätt att bilda familj och olika sätt 
som barn pratar om tillblivelse och familj. I dag är det inte självklart hur ett barn 
blir till eller vad en familj är och det är inte alltid lätt att möta barnen i deras 
frågor. Genom att höra hur barnen själva tänker om familj och tillblivelse kan vi som finns i barnens närhet på ett bättre 
och rättvisare sätt bemöta barnen. Därför tror jag att många kan ha glädje av programmet, hetero- och homosexuella  
föräldrar, lärare, idrottstränare, mor- och farföräldrar, kompisar - ja alla i barns närhet. Mina förhoppningar är att  
Sveriges Radio kommer att var intresserade av att sända dokumentären. 

Barnen kommer att få tydlig information av mig före intervjun, där jag berättar varför jag vill intervjua dem och varför 
jag spelar in vårt samtal. Barnen kan själva välja att avbryta intervjun eller lämna rummet när de själva vill. Självklart 
går det bra att vara anonym. 

Hoppas att ni är intresserade av att vara med. 

Ring eller mejla gärna mig om du har fler frågor om mitt arbete och vad det innebär att vara med. Självklart får även 
barn höra av sig med sina frågor.  

Tack 

Med Vänliga Hälsningar 

Tove Zackrisson 
Mail: XXXXX@XXXXXX.XXX
Tlf: XXXX XX XX XX XX
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor barn

Familj 
Vilka bor här? 
Kan inte du visa mig runt? 
Kan inte du rita din familj. 
Berätta vad du har ritat. 
Berätta vilka som syns på bilden. 
Berätta om din familj. 
Vad tycker ni om att göra tillsammans? 
Vad tycker du bäst om att göra när du är ensam/med vänner/med syskon/med föräldrar? 
Är ni lika i er familj? På vilket sätt? 
På vilka sätt är ni olika? 
Vad tycker du är roligt att göra med din familj? 
Vad är det som gör att ni är en familj? 
Vad är en familj? 

Kan du rita en annan familj, vilken som helst någon som du känner eller någon som du inte känner. 
Berätta vad du har ritat. 
Berätta vilka som syns på bilden. 
Berätta om familjen på bilden. 
Hur bor dom? 
Vad är det som gör att de är en familj? 
Vad är en familj? 
Vad tycker dom om att göra tillsammans? 
På vilka sätt är de lika/olika i denna familjen? 

Vad är det som skiljer dessa två familjer åt? (de två täckningarna du ritat). 
Ser familjer olika ut? På vilket sätt? 

Om du skulle träffa någon som inte visste vad en familj var, hur skulle du förklara då? 
Vad är en mamma? 
Vad är en pappa? 
Vad är en syster? 
Vad är en bror? 

Vad har man föräldrar till? /Vad är föräldrar bra till? 

Hur blir det en familj? 

Innan du föddes var dina föräldrar en familj då? 
När blev ni en familj? 

Hur du blev till 
Kan du berätta om hur ett barn blir till? (När det börjar växa i magen?)
Vet du någonting om hur du blev till? Berätta 
Har du legat i din mammas mage? 
Vems mage har du legat i? 
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Vad hände först? 
Vad hände sedan? 
Vilka var med när du blev till? (vet du det) 
Berätta hur ditt syskon blev till?
Kommer du i håg när du fick syskon? Berätta. 

Hur var det? Hur kändes det? 
Vilken mage låg ditt syskon i? 

Är det viktigt att veta hur man kom till världen? 
Varför är det viktigt? 
När är det viktigt att veta? 
Vad händer om man inte vet det? 

Finns det olika sätt som barn kan bli till? 
Känner du någon som blivit till på ett annat sätt än du? 

Pappa/fröpappa/donator – skillnaden? 
Var han på något sätt med då du föddes? 

Övrigt 
Är det något viktigt som jag har glömt när vi har pratat här nu? 
Är det något mer du vill berätta för mig om hur du kom till världen? 
Något mer du vill berätta för mig om vad en familj är eller om er familj? 
Är det något du tycker att jag har glömt att fråga och som du tycker är viktigt i det här ämnet?
Vad tror du att andra barn tänker om den här frågan?
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