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ABSTRACT 

During the end of the twentieth century Sweden experienced social changes within the society, none the less 

concerning children’s rights and their mental health. This study uses Kamratposten to look at these social 

changes that take place during 1970-1989
th
 and the results of these changes. This study examines how 

Kamratposten, describes the development of children's rights; how their mental health is brought to attention and 

course of action that are made to improve society. The result is based on the analysis made out from the 

magazines journal articles, reportage and letters. The theory that this study is based upon is Parsons 

Development theory and Sztompka´s stakeholder perspective. The method used in this study is of qualitative 

character. The study is a review of all factors that contributed to the development of children’s right and 

measures to improve children’s and adolescent mental health. The conclusion of this study is therefore that with 

the bicentennial of mental illness in children and young people in the debate on physical punishments upbringing 

resulted in various measures which favored the development of children's rights. These measures were, for 

example, concretization of the profession, school counselor in school activities and the establishment of various 

relief organizations such as BRIS and BUP.  

 

Keywords; Children’s rights, mental health, Kamratposten 

 

SAMMANFATTNING 

Under slutet av 1900-talet upplevde Sverige sociala förändringar inom samhället, speciellt utvecklingar av barns 

rättigheter och uppmärksammandet av deras mentala hälsa. Denna studie använder Kamratposten för att 

undersöka dessa sociala förändringar som skedde under åren 1970-1989 och resultaten av dessa förändringar. 

Denna studie undersöker hur Kamratposten beskriver utvecklingen av barns rättigheter; hur deras psykiska hälsa 

uppmärksammas och tillvägagångssättet som görs för att förbättra samhället. Resultatet baseras på en analys 

gjord av tidningar tidskriftsartiklar, reportage och insändarbrev. Teorin som denna studie baseras på är Parsons 

utvecklingsteori och Sztompkas aktörsperspektiv. Den metod som används i denna studie är av kvalitativ 

karaktär. Studien är en genomgång av alla faktorer som bidragit till utvecklingen av barns rätt igheter och 

åtgärder som införts för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Slutsatsen av denna studie är därför att 

i och med uppmärksammandet av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar i debatten om fysiska straff 

uppfostran resulterade i olika åtgärder som gynnade utvecklingen av barns rättigheter. Dessa åtgärder var, till 

exempel, konkretisering av yrket, skolkuratorn i skolans verksamhet och inrättandet av olika hjälporganisationer 

som BRIS och BUP. 

 

Nyckelord; Barns rättigheter, psykisk ohälsa, Kamratposten 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning  

Barnuppfostran och vår syn på barnets plats i samhället har sett olika ut genom tiderna. Under 

1900-talet skedde stora samhällsförändringar och barnets rättigheter var något som 

diskuterades och även utvecklades. Tidigare skulle barn vara i bakgrunden, en avspegling av 

den vuxne och sedan vid mogen ålder ta över den vuxnes roll. Idag ser vägen från barn till 

vuxen lite annorlunda ut. Idag har barn rättigheter att skydda sig själv från vuxna, barn har rätt 

till utbildning och rätt att säga ”jag mår inte bra”. Fram till slutet av 1800-talet fanns det ingen 

klar uppfattning om att ett barn kunde bli psykiskt sjukt, utan istället beskylldes föräldern för 

ohälsa eftersom det ansågs att en svag förälder fostrade ett svagt barn.
1
 Det vill säga att istället 

för att se en psykisk sjukdom ansågs det att föräldern inte fostrat sitt barn på rätt sätt. Synen 

på barnuppfostran började förändras under 1900-talet och detta är något som Ellen Key 

belyser i sin bibliografi Barnets århundrade, som även presenterar ett intressant perspektiv på 

den tidigare barnuppfostran.
 
Boken lyfter fram problematiken kring samhällets och vuxnas 

ansvar att förbättra barns rättigheter samt kritik mot den tidigare idéen om barnuppfostran. 

Keys teser och idéer ansågs radikala för sin tid och är än idag relevanta för vår samtid och 

används inom forskningsområdet barns rättigheter.
2
 Key i likhet med internationella 

pedagoger förespråkade om en friare barnuppfostran än tidigare. Bland dessa internationella 

pedagoger finner vi Jean Piaget, Rudolf Steiner och John Dewey som alla var framgångsrika 

inom forskning kring barns utveckling.
3
  

Barn, under 1800-talet och även in på 1900-talet, som inte hade fysiska sjukdomar utan 

psykiska brukade benämnas som ”nervösa” eller ”själsliga” sjukdomar. Idéhistorikern Karin 

Johannisson har skrivit om hur psykiska sjukdomar följer en norm för vad som anses vara 

normalt som förändras över tid.
4
 Psykisk ohälsa är ett begrepp som idag är alltmera känt bland 

allmänheten, både hos vuxna och hos barn. Detta var dock inte lika välkänt för 100 år sedan 

och speciellt inte när det kom att handla om barn och ungdomars psykiska ohälsa. Begreppet 

började diskuteras av läkare under 1800-talet, baserat på undersökningar om sambandet 

                                                             
1
 Marie Nordström. Det handlar om barn. Westerlund, Katarina och Peter.  Kapitel; Synen på barn genom 

tiderna – ett idéhistoriskt perspektiv. 2012 
2
  Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key, hämtad 160922 

3
  Nationalencyklopedin. ”Ellen Key”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key , 

hämtad 160922 
4
 Karin Johannisson. Den sårade divan. 2015 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key
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mellan barns hälsa, de olika sociala faktorerna samt barns utveckling. Detta kom senare att 

utvecklats till, det som vi idag känner till som, Barn och ungdomspsykiatrin BUP.
 5
   

Runt sekelskiftet, på 1900, uppmärksammades barn som hade svårt med inlärningsprocessen i 

den obligatoriska folkskolan. Detta resulterade i att dessa barn hade stora svårigheter att följa 

med sina klasskamraters takt och detta fenomen började benämnas som ett ”skolproblem”. I 

Stockholm under första världskriget, år 1914, åtgärdades detta genom att starta en 

skolförvaltning som gick under namnet ”barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå”. Detta initiativ 

leddes av pionjären Alfhild Tamm som bedrev utbildning för lärare att undervisa barn med 

inlärningssvårigheter. När skolan började uppmärksamma dessa ”skolproblem” började 

skolverksamheten att utveckla en ”psykisk” elevhälsovård.
6
    

Ett konstaterande som kan göras är att historiska rapporteringar, i form av reportage, artiklar 

och krönikor ur tidskrifter, om stora samhällsförändringar skedde under 1900-talet, som 

exempelvis införandet av agaförbudet eller skolkuratorer till skolverksamheten. Den senare 

delen av 1900-talet i Sverige stått utvecklingen av barns rättigheter i centrum med förbud mot 

aga, införandet av skolkuratorer och erkännande av möjligheten till psykisk ohälsa hos barn. 

Under den första halvan av 1900-talet låg en del länder långt före Sverige i utvecklingen av 

barns rättigheter, exempelvis progressiva skolor i USA. Sverige tog igen detta under den 

senare halvan av 1900-talet och var vid den tidpunkten ett av de ledande länderna i kampen 

om barns rättigheter. Skolan, som tidigare mestadels varit en avspegling av vuxnas behov, 

började formas alltmer efter barnens behov. Barn började upplysas om olika samhällsfrågor 

vilket många gånger inkluderade barns egna rättigheter. En tidning som gjorde detta var 

Kamratposten, en tidskrift utformad för barn. Tidskriften blev intressant eftersom den 

utvecklades till att bli en medlare mellan vuxna och barn. Detta genom att framföra barnens 

perspektiv på samhällsproblematik.
7
 Detta är vad denna uppsats kommer att utgå ifrån, 

skildringen som Kamratposten förmedlar hur barn och ungdomars psykiska ohälsa belyses 

och de åtgärder som tidskriften uppmärksammar.   

                                                             
5
 Barn och ungdomspsykiatrin, Bup. 

http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf

, hämtad 011016. 
6
 Barn och ungdomspsykiatrin, Bup. 

http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf

, hämtad 011016. 
7
 Nationalencyklopedin.”Kamratposten”, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kamratposten, hämtad 011016. 

http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf
http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf
http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf
http://www.bup.se/Global/Dokument/Historia/www.bup.se_PageFiles_1973_PA%20Rydelius%2025%20okt.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kamratposten
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka Kamratpostens perspektiv på barn och ungdomars 

psykiska ohälsa, mellan 1970–1989. Följden av detta kommer att visa på den utveckling som 

har skett, inte bara i utifrån skildringarna i skrift utan även i lagar, utformning och bildning av 

olika organisationer som kom att främja samhället. Vuxenvärldens syn på psykisk ohälsa hos 

barn speglas utifrån Kamratposten samtidigt som tidskriften skildrar ett barnperspektiv 

eftersom Kamratposten är en tidning utformad för barn och även delvis skapad av barn. 

Denna studie har vuxit fram ur en tidigare studie som undersökte införandet av agaförbudet 

under 1970-talet som använde tidningen Kamratposten för att granska barnens perspektiv på 

agaförbudet. Att följa utvecklingen som skedde under 1970-talet genom tidningen ledde även 

till andra intressanta upptäckter, bland annat uppmärksammandet av barn och ungdomars 

psykiska ohälsa. Detta intressanta fenomen började blygsamt presenteras och för att sedan ta 

en alltmer större plats i tidningen. Detta blev allt mer tydligt under 1980-talet och därför 

kommer undersökningen lyfta fram utvecklingen av fenomenet samt hur reaktionerna var på 

barn och ungdomars psykiska ohälsa under perioden 1970–1989.  

För att kunna besvara denna studies syfte kommer jag i denna uppsats att försöka besvara 

nedanstående frågeställningar. 

 Hur skildrar Kamratposten utvecklingen av barns rättigheter mellan åren 1970-1989?  

 Hur uppmärksammades barns och ungdomars psykiska ohälsa under 1970–1980-talet i 

Kamratposten? 

 Vilka åtgärder beskrivs i Kamratposten som inrättades för att förbättra barn och 

ungdomars psykiska hälsa? 

Kamratposten var innan millennieskiftet den enda tidningen utformade för barn som 

förmedlade kunskap och diskuterade samhällsproblem med barn och ungdomar. Tidskriften 

reflekterade inte bara barn och ungdomars syn på psykisk ohälsa utan den skildrar även deras 

resonemang under tidsperioden och vad som görs för att förbättra psykisk ohälsa.  

Resonemanget som barn och ungdomar skildrar i Kamratposten om psykisk ohälsa, mellan 

åren 1970-1989, avser jag att analysera och sedan använda dessa analyser för att besvara mina 

frågeställningar. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens frågeställningar behandlar frågor rörande barn och ungdomars psykiska ohälsa, ur 

både vuxen- och barnperspektiv från 1970 till och med 1989. I nuläget finns det massvis med 

forskning rörande ämnet psykisk ohälsa. Men under 1960-talet var detta inte ett lika välkänt 

fenomen utan började behandlas under 1970-talet i samband med att barns rättigheter börjar 

uppmärksammas. Ett lysande exempel är agafrågan som låg till grunden för mycket av den 

uppmärksammade psykiska ohälsan hos barn. Forskning gjordes kring konsekvenserna av 

agan och resultaten var av negativ karaktär. Barn som blivit utsatta för barnmisshandel 

och/eller aga löpte större risk att bli psykiskt sjuka, exempelvis kunde barnet drabbas av 

depression. 

För att kunna avgränsa forskningsområdet och därmed hålla fokus på barn och ungdomars 

psykiska ohälsa kommer forskningen att behandla åren 1970–1989, som även är åren som 

diskussionen om psykisk ohälsa tas upp för första gången. Genom att granska denna period är 

det även lättare att bibehålla ett historiskt perspektiv på forskningen. Efter 1989 började 

mängden av forskning att öka inom området. Det historiska perspektivet blir problematiskt 

eftersom det är svårt att bedöma händelsernas historiska betydelse i kontrast till samtiden. 

Diskussionen om barn och ungdomars psykiska ohälsa tas för första gången upp i 

Kamratposten för barn och av barn. Frågan skildrades av både barn och den vuxna 

redaktionen i tidningen vilket resulterar i en historisk bild av båda sidorna rörande frågan. 

Detta gjordes genom en tydlig avgränsning av Kamratpostens 1040 nummer som gavs ut 

mellan 1970-1989. Kvar var blev 19 nummer som behandlar barn och ungdomars psykiska 

ohälsa, skildringar av ämnet eller något som uppmärksammar barns rättigheter i tidningen. 

Under 1970-talet framkommer 17 nummer som relevanta till denna forskning och under 

1980-talet framkommer 20 relevanta nummer. Eftersom övriga 1003 nummer av 

Kamratposten ansågs irrelevanta i denna forskning valdes dessa bort. Kriterierna som 

användes för att sålla ut relevanta artiklar och material var att de skulle, antingen ur vuxen- 

eller barnperspektiv, behandla följande ämnen: 

 psykisk ohälsa, 

 utanförskap, 

 barns rättigheter, barnaga, 

 våld, 

 familjesituationer, 
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 åtgärder för att hindra psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

 och synen på barnuppfostran. 

Undersökningen utgick från barns perspektiv på sina rättigheter, hur de såg på sig själva i 

samhället samt hur de mådde under denna tidsperiod. Detta framgår genom insändare, 

kolumner och brev. Sedan representerade de vuxnas perspektiv genom artiklar, reportage och 

svar på olika insändare som även de hade barns välmående i fokus. Dessa blev användbara i 

undersökningen eftersom de bidrar till ett historiskt perspektiv på samhällsproblematiken som 

fanns under den valda tidsperioden.  

1.4 Tidigare och pågående forskning 

Mänskliga rättigheter är något som har blivit alltmer uppmärksammat under senare delen av 

1900-talet och med detta begrepp började även synen på barnens rättigheter att förändras. 

Varje dag tillkommer alltmer forskning inom fältet ”barns rättigheter” och fältet expanderas. 

Redan under 1900-talet började forskning kring barns rättigheter och synen på barnuppfostran 

att förändras. Barn i det svenska samhället började att anses mer som individ än som en 

ägodel. En som gjorde en sådan forskning var pedagogen och författaren Ellen Key, som 

senare publicerade sin forskning med titeln Barnens århundrade.
8
 Tesen som Key presenterar 

i denna bok är att 1900-talet skulle bli barnens århundrade och lyfte fram hur barnens 

förutsättningar tidigare varit. Key framför mycket kritik på hur synen tidigare varit på barn 

och presenterar en samling idéer och teser om hur samhället kunde förbättra barnens 

rättigheter. Trots att Keys idéer ansågs vara för radikala och moderna för hennes tid används 

hennes bok frekvent inom forskning som berör barns rättigheter och ligger till grund för 

många forskningsteorier inom ämnet.
9
 

 

Som nämnts i inledningen fanns det ett flertal framgångsrika pedagoger och forskare redan 

under senare delen av 1900-talet som lade grunden för forskningsfältet. Några av dessa var 

Jean Piaget, Rudolf Steiner och John Dewey. Pedagogen Jean Piaget var väldigt framgångsrik 

med undersökningar och teorier som betonade barnets lärande byggt på kognitiv utveckling 

och interaktion med andra barn. Främst blev Piaget uppmärksammad för sina kunskapsteorier 

och teorierna inom pedagogik. Hans teori om barnets utvecklingsfaser blev grunden för de 

flesta skolsystem under en lång tid. Piaget används frekvent inom den pedagogiska 

                                                             
8
  Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key  

9  Key, Ellen. Barnens århundrade. Stockholm. 2013. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key


7 
 

vetenskapen och i kunskapsteoretiska sammanhang.
10

 Rudolf Steiner grundade 

Waldorfpedagogiken som i likhet med Piaget följer barns kroppsliga utveckling. Det är en 

frigörelsepedagogik som genom en kombination av teori och praktik har som mål att göra 

eleverna till fria individer. John Dewey var en framgångsrik psykolog och företrädare för den 

pedagogiska pragmatiska progressiva skolan. Dewey var aktiv under 1870 fram till sin död 

1952. Dewey är också känd för att ha myntat begreppet ”learing by doing”, där eleven ska 

lära sig genom praktik och experiment.
11

  

 

Det finns tidigare studier som använt sig av tidningen Kamratposten, dock endast en 

avhandling som undersökt tidskriften. Avhandlingen är skriven av Catharina Hällström och 

har titeln; Insändare i Kamratposten: uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang. Det 

framgår i Hällströms avhandling att barnens erfarenheter är både negativa och positiva. En del 

av skribenterna uttrycker åsikter om att känna sig nertryckta i skolsammanhang, ett missnöje 

över sin familjesituation och ångest inför att behöva inordna sig i könstraditionella roller i 

samhället. En annan sida som skildras i resultatanalysen är de skribenterna som uttrycker sig 

om en trygg familjegemenskap, ett glädjefyllt kamratskap både inom och utanför 

skolverksamheten. En stor del av skribenterna uttrycker även mer kärleksfulla relationer i 

tidskriften, mestadels är detta mellan pojkar och flickor som detta skildras.
12

  När det kommer 

till barn och ungdomars psykiska ohälsa fanns det många källor att sovra sig igenom, dock 

fanns ingen källa på ämnet med ett historiskt perspektiv. Två exempel på dessa källor är 

Camilla Blomqvists avhandling Samarbete med förhinder: om samarbete mellan BUP, 

socialtjänst, skola och familj
13

 och en bibliografi av Barnpsykiatrikommittén; Röster om 

barns och ungdomars psykiska hälsa: delbetänkande.
14

 Dessa kan ligga till grund vid en 

jämförelse av barn och ungdomars psykiska hälsa och dess utveckling. Blomqvists avhandling 

kan även användas till att analysera samarbetet som varit mellan olika organisationer och om 

samhället och hur det ser ut idag. Det som fattades i avhandlingen för att kunna använda den 

till denna undersökning var ett historiskt perspektiv, något som denna undersökning utgår 

ifrån.  

                                                             
10

 Furth, Hans. Piaget för lärare. Stockholm. 1977. 
11

 Dewey, John. Individ, skola och samhälle. 2004 (1980). 

12
 Catharina Hällström. Insändare i Kamratposten : uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang    

http://libris.kb.se/bib/12165919  
13

 Camilla Blomqvists. Samarbete med förhinder: om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj  

http://libris.kb.se/bib/13505977  
14

 Barnpsykiatrikommittén. Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa :delbetänkande  

http://libris.kb.se/bib/8351330  

Comment [E1]: Flyttat från 
inledningen. Tyckte det passade bättre 
in här. 

http://libris.kb.se/bib/12165919
http://libris.kb.se/bib/13505977
http://libris.kb.se/bib/8351330
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Den tidigare forskningen som presenterats i detta kapitel behandlar inte det området på ett 

fördjupat sätt, som denna undersökning avser att göra, därför har dessa forskning inte varit 

användbara i min undersökning, men högst relevanta vid presentation om forskningsläge 

och i inledningen för att ge en kort bakgrund inom fältet ”Barns rättigheter”. Denna 

undersökning fördjupar utvecklingen av barns rättigheter i Sverige samt 

uppmärksammandet av psykisk ohälsa bland barn under tidsperioden 1970-1989, vilken 

ingen tidigare forskning fördjupat sig i. Jag anser därför att min undersökning tillför detta 

fält med nya perspektiv och nya resultat.  

1.5 Metod och material  

1.5.1 Undersökningens material 

För att kunna genomföra denna undersökning är uppsatsens undersökning i huvudsak grundat 

på material som indelas i följande kategorier: 

A) Tidskriften Kamratposten,  

B) Statligt utredningsmaterial och rapporter 

C) Historik om olika organisationer. 

Vid hantering av tidskriften Kamratposten krävdes en stor sovring efter att undersökt 1040 

tidningar i kronologisk ordning från år 1970–1989. Vid analysering av dessa tidningar togs 

det endast hänsyn till relevanta artiklar, insändare och annan information som kunde bidra till 

undersökningen. För urvalskriterier: se metod 1.5.3 nedan. 

Avhandlingarna som undersöktes var främst för att fastställa tidigare och pågående forskning. 

Materialet undersöktes för att få en överblick av forskningsläget i det valda ämnet. 

Historiken om olika organisationer granskades och analyserades för att besvara 

undersökningens frågeställningar. Historiken bidrog till bakgrunden som senare kom att 

besvara uppsatsens huvudsyfte tillsammans med Kamratposten.  

1.5.2 Metod 

Från 1970–1989 publiceras 1040 nummer av Kamratposten. Den metod som var bäst lämpad 

för denna undersökning var därför en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär 

fördjupade analyser med begränsade källor vilket applicerades på denna undersökning som 

utifrån 1040 nummer av Kamratposten gav 19 nummer som var relevanta i denna 

undersökning. Därifrån gjordes fördjupade analyser på dessa nummer. Genom denna metod 

var det även lättare att avgränsa all akademisk litteratur inom det valda fältet.  
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Tolkningen som användes för att ge denna undersökning akademisk trovärdighet är en 

historievetenskaplig metod som innebär att forskaren analyserar text, begrepp och 

formuleringar utifrån den tid texten är tagen ifrån. Sedan, utifrån dessa aspekter, appliceras 

forskarens fördjupade kunskaper på dessa texter.
15

 Mina fördjupade kunskaper används därför 

i diskussionskapitlet efter att ha bearbetat informationen som framkommer i undersökningen. 

Därför utgår mitt perspektiv ifrån skildringarna i Kamratposten som behandlade barns 

rättigheter och psykisk ohälsa under åren 1970-1989. Detta inkluderas i diskussionskapitlet 

och användes även i slutsatsen. Det historiska perspektivet används i ett analyserande syfte i 

undersökningens sista kapitel för att belysa hur tiden har förändrat synen på barns rättigheter 

och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Sverige. 

För att sovra vilka källor som var relevanta i min undersökning användes en komparativ 

metod för att kunna jämföra källor. Detta för att se likheter och skillnader inom 

forskningsområdet och därefter använda de källor som jag ansåg var bäst lämpade för min 

undersökning.  

1.5.3 Källkritik 

Några källkritiska aspekter att ha i åtanke vid denna uppsats är att det är mina tolkningar 

utifrån dessa artiklar, insändare, reportage som studien är baserad på. Detta gör att vid sovring 

av materialet, indelat i tre delar, kan relevant information ha fallit bort i och med min tolkning 

av hur användbar källan kan tänkas vara. Detta är av vikt att tänka på vid liknande 

undersökningar när forskarens egen analys och tankar ska komma fram i resultatet. Delarna 

som valdes ut ur Kamratposten är även dessa utsorterade utifrån hur jag som individ tolkar de 

olika genernas bidrag till det som ska analyseras. Dock medför detta att en medvetenhet när 

uppsatsens läses att det är sovringen utifrån min egen syn som skapat det resultat som 

framkommit. Genom att ett källkritiskt perspektiv har förts under denna sovring av material 

var förhoppningarna att dessa tolkningar ska vara genomtänkta på ett sätt som gör att 

resultatet inte blev alltför påverkat. Resultatet av den forskning som jag bedrivit kan dock 

vara påverkad av dessa aspekter. Som exempelvis halvsanningar, tendens
16

, som en skildring 

ur Kamratposten som jag sedan analyserar. Därefter kan läsaren av denna undersökning tolkat 

min skildring på ett annat sätt.  

                                                             
15

 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. Lund. Studentlitteratur AB. 2005. S. 55f. 
16

 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm. Tredje upplagan, andra tryckningen. 2013. S. 72  
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1.6 Teori 

Mina tolkningar har Talcott Parsons utvecklingsteori och Piotr Sztompkas aktörsperspektiv 

som teoretiskt utgångspunkt. Jag anser att dessa teorier lämpar sig bäst i och med behandling 

av barn och ungdomar i samhället förändras under 1970-1989 och resulterar i bland annat ett 

utvecklat rättssystem. Parsons utvecklingsteori är inte oproblematisk eftersom teorin 

förutsätter att samhällsutvecklingen går framåt och är starkt influerad av ett västerländskt 

perspektiv. Eftersom undersökningen överensstämmer med denna teorin blev den därför 

användbar. Sztompkas aktörsbegrepp är speciellt användbart i och med upprättandet av olika 

organisationer som både var drivna av endogena (individ) och exogena (samhället) faktorer. 

Jag vill med hjälp av min teori försöka förstå vilka utvecklingar som skett samt vilka faktorer 

som har påverkat det svenska samhälle under åren 1970-1989. Därför anser jag att det är 

viktigt att se vilken roll barnen har haft i samhället under den valda tidsperioden och vilka 

faktorer som avgjort att barn kan föra sin talan i utvecklingen av deras rättigheter. 

1.6.1 Utvecklingsteori 

Talcott Parson ser på ett samhälle eller ett system som en följd av förändringsprocesser. Dessa 

komplexa förändringsprocesser grundas i fyra huvudsakliga komponenter; differentiering, 

förbättrad anpassningsförmåga, inkludering av olikheter och värdegeneralisering.
17

 Detta blev  

tydligt i denna uppsats eftersom den undersöker utvecklingen av barns rättigheter och åtgärder 

insatta för att förbättra barns och ungdomars psykiska ohälsa. Den ”förbättrade 

anpassningsförmågan” som Parsons beskriver visar sig i tidningen genom barnens utveckling. 

Ett exempelvis på detta är hur barnens självuppfattning förändrades med tiden, med andra ord 

hur barnen anpassar sig till förändringarna i samhället. Denna teori belyser på detta sätt en av 

frågeställningarna i denna undersökning; ”Hur skildrar Kamratposten utvecklingen av barns 

rättigheter mellan åren 1970-1989?” Exempelvis kunde man urskilja skillnader i barnens 

självinsikt under 1970-1989.  

Med hjälp av dessa komponenter kan utvecklingen förstås i tre steg, från primitivt, till ett 

mellanliggande steg och slutligen till ett modernt samhälle. Parson syftar på att samhället går 

från enhetligt till ett modernt. Han anser att ett modernt samhälle har fem igenkänningstecken 

som bevisar sin uppnådda utveckling. Först och främst är ett differentierat samhälle 

ekonomiskt dominerat.  För det andra kännetecknas det genom sitt utvecklande rättssystem.  

Ordningen i ett modernt samhälle baseras på vad det tillsammans har uppnått för universella 

                                                             
17

 Parsons, Talcott. The system of modern societies. 1971. S. 56ff. 

& Parsons, Talcott. Societies. Evolutionary and comparative perspectives. 1966. S. 211ff. 
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kriterier. Sista kännetecknet för ett modernt samhälle, som Parson diskuterar, är komplexa 

nätverk av sociala relationer som uppkommer. Dessa kan både vara personliga och 

opersonliga sociala nätverk.
18

 

Förändringsteorier utvecklas med tiden och dessa teorier har på senare tid blivit hårt 

kritiserade. Problematiken som lyfts fram är att dessa teorier innehåller för mycket av 

klassiska perspektiv vid studier på social förändring. Detta blir problematiskt eftersom 

samhället ständigt utvecklas. I nuläget anser kritikerna att teorierna bör ligga på en mer 

samhällsvetenskapliga grund.
19

  

1.6.1.1 Aktörsperspektiv 

Piotr Sztompka påvisar att teorier med rötter i sociologi har skiftat fokus från historiska 

överskådliga teorier med sociala processer till konkreta analyser av social förändring bundna 

till en specifik tid och plats.
20

  

Aktörernas roll gör det svårare att se vart förändringen leder eftersom den baseras på 

resultatet av individens handlingar.
21

 Social förändring anses därför vara ett resultat av 

individens handlingar. Analyser visar att viss förändring dock var avsiktlig eftersom individer 

inte alltid handlar isolerat utan kan även handla kollektivt.
22

 Detta perspektiv blir speciellt 

användbart vid den tredje frågeställningen; ”Vilka åtgärder beskrivs i Kamratposten som 

inrättades för att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa?”. Detta visar sig tydligt i de 

organisationer som upprättas för att förbättra barns villkor. Exempelvis BRIS och 

Kamratposten utvecklades utifrån enskilda individer som ville förbättra samhället vilket 

Sztompka förklarar som endogena faktorer.  

Sztompka urskiljer 6 ontologiska kännetecken; 

o Samhället som en process som ständigt genomgår förändringar 

o Förändringar är till största del endogena 

o Förändringar kommer från individer i form av sociala kollektiv 

o Det uppstår konflikter mellan olika aktörer på grund av olika riktning, mål och 

hastighet på förändring 

                                                             
18

 Sztompka, Piotr. The Sociology of Social Change. 1993. 
19

 Ahrne, Göran. & Papakostas, Apostolis. Organisationer, samhälle och globalisering. Tröghetens mekanismer 

och förnyelsens förutsättningar.  2002. S. 78f. 
20

 Sztompka, Piotr. 1993. S. 192ff. 
21

 Boudon, Raymond. Theories of Social Change. A Critical Appraisal. Cambridge. 1991. S. 180ff. 
22

 Sztompka, Piotr. 1993. S. 198ff. 
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o Handlingar pågår inom en kontext av möten med strukturer som både skapar 

och omskapas och aktörerna både producerar och produceras 

o Utbyte mellan handlande aktörer och strukturer sker i tid och består av aktörers 

kreativitet och strukturers begränsningar.
23

 

Detta perspektiv kompletterar Parsons utvecklingsteori i denna undersökning. Detta i och med 

att undersökningen behandlar olika aktörers handlande vilket blir problematiskt att sätta in i 

Parsons utvecklingsteori. 

1.7 Disposition  

Denna uppsats är indelad i tre olika sektioner, inledningskapitlet, undersökningskapitlet och 

avslutningsvis sammanfattningskapitlet. Varje sektion har tillhörande underkapitel för att 

förtydliga för läsaren vilket ämne som behandlas under varje underkapitel. Inledningskapitlet 

innehåller redogörelser av uppsatsens syfte, metod, teori, material samt selektionen av 

källmaterial. Undersökningskapitlet innehåller bakgrunden och undersökningen till uppsatsen. 

Första delen av undersökningskapitlet behandlar uppsatsens syfte som är att analysera 37 

nummer av Kamratposten, som publicerats från 1970-1989, som belyser och skildrar frågan 

om barn och ungdomars psykiska ohälsa under denna period. Undersökningen som görs 

utifrån artiklarna i Kamratposten sätts i en historisk kontext av vad som händer med barns 

rättigheter och synen på psykisk sjukdom i samhället. Andra kapitlet i undersökningskapitlet 

behandlar utvecklingen av diskussionen kring ämnet samt vilka åtgärder som Kamratposten 

skildrade att samhället gjorde. I det tredje och avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna 

och en sammanfattning framställs utifrån undersökningen. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och diskussion kring undersökningen och dess resultat.   

                                                             
23

 Sztompka, Piotr. 1993. S. 200ff. 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL     

I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till källmaterialet Kamratposten. Detta följs upp 

med bakgrunder på organisationer som Kamratposten skildrar som skapades för att gynna 

barns rättigheter och åtgärder för att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa mellan åren 

1970–1989. Därefter lyfts en analytisk undersökning baserad på reportage, insändare, debatter 

och notiser från tidskriften. Därpå lyfts de perspektiv och problematik som Kamratposten 

belyst under undersökningsperioden och läggs i kontrast till andra källor som framkommit 

under undersökningen.  

2.1 Bakgrund  

Kamratposten är en tidskrift med barn och ungdomar som målgrupp. Tidningen grundades 

redan 1892 av en lärare vid namnet Stina Quint. Tidningen har sedan haft ett flertal olika 

chefredaktörer. De två personer som var chefredaktörer under den valda tidsepoken i denna 

undersökning var Margareta Toss (1957–1979) och Birgitta Fransson (1979-1998).
24

 

Hur många nummer som tidningen har publicerat per år har varierat under tiden men 

tidskriften har haft som avsikt att släppa ett nummer varje vecka. Detta har genererat i snitt 52 

nummer av Kamratposten varje år.
25

 Det finns uppenbara förändringar som skett från 

grundandet av Kamratposten och fram till idag. Detta kommer att presenteras i 2.1.1 

Kamratposten. 

Eftersom barn gör sina röster hörda genom Kamratposten kan man genom att undersöka 

tidningen även se utvecklingen av det svenska samhället samt barns rättigheter. Något som 

också blir tydligt genom tidskriften är perspektivet på barn och deras välmående, vilket är 

relevant i denna undersökning. Tidningen uppmärksammar inte bara barn och ungdomars 

psykiska ohälsa. Skriften beskriver likaså åtgärder som upprättas och införs för att förbättra 

svenska barns psykiska hälsa samt utvecklandet av barns rättigheter.  

2.1.1 Kamratposten 

Den 16 mars år 1892 grundades tidningen Kamratposten. Quints syfte med tidningen var att 

öka barns läslust samt att förse barn med litteratur anpassat för barn. Ett annat syfte som Quint 

hade med tidskriften var även att göra litteratur mer tillgänglig för allmänheten, främst barn. 

Tidskriften fick vid denna tidpunkt namnet Folkskolans barntidning. Idag är tidningen mer 

                                                             
24

 Nationalencyklopedin, ”Folkskolans barntidning”, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkskolans-barntidning, hämtad 011016. 
25

 Nationalencyklopedin, ”Folkskolans barntidning”, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkskolans-barntidning, hämtad 011016. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkskolans-barntidning
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känd för det förstnämnda namnet. Under 1890-talet var litteratur mer tillgängligt för 

privilegierade barn, som kom från välbärgade familjer. En annan problematik som Quint fann 

var även att litteraturen var riktad för vuxna vilket gjorde det svårt att väcka läslusten hos 

barnen. Hennes syfte när hon grundande denna tidning var att barn både skulle få tillgång till 

litteratur och att litteraturen även skulle tilltala barn.
26

 

Tidskriften var till en början utformad som en sagobok men började allteftersom att få en 

tidnings karaktär. Den första förändringen som tidningen genomgick var i början av 1900-

talet med införandet av ”Tomtebrefvet”. Idag ser detta avsnitt i tidskriften något annorlunda ut 

och är uppdelat i två sektioner. En annan förändring som skedde 1910 var att tidningen 

började skriva om kungafamiljen, detta utvecklades senare till framtagandet av faktaartiklar 

och reportage i Kamratposten. Tidningen blev väldigt populär och Quint fick ta in 

medhjälpare för att kunna upprätthålla processen att publicera ett nummer per vecka.
27

  

Utvecklingen för tidningen stannade av 1924 när Quint dog. Hennes grundtanke med skriften 

övertogs inte av de nya redaktörerna och tidningen förlorade det barnperspektiv som tidigare 

genomsyrat sidorna eftersom redaktörerna valde att mestadels publicera gamla artiklar om 

igen. Under denna tidsperiod bröt även andra världskriget ut, och vuxna ansåg att barn bör 

hållas lyckligt ovetande. Denna inställning präglade tidningen ända in till 1950-talet.
 28 

1950 kom andra utvecklingen för tidningen som innebar ett namnbyte. Tidningen fick namnet 

Kamratposten. En annan förändring var även att tidningen började tryckas i färg samt att 

tecknade serier debuterade i tidningen. Kamratposten blev återigen mer barnorienterad och 

tidningens läsare fick inflytande i vad skriften skulle innehålla.
 29 

Under denna tidsperiod började även synen på barn och ungdomar att förändras i det svenska 

samhället. Detta var något som även märktes i Kamratposten eftersom begreppet tonåring 

växte fram och med den utvecklades också en ungdomskultur. Detta tog en stor plats i 

tidningen och genren innefattade litteratur, mode och musik. Kroppsfrågor om exempelvis 

puberteten kom dock att dröja innan det tog plats i tidskriften.
 30 

Uppfattningar om barn och ungdomar blev även alltmer genusorienterade under 1950–60-

talet. Att barn delades in i olika fack baserat på deras kön, var vanligt sedan tidigare, men nu 

                                                             
26

 Kamratpostens hemsida, http://kpwebben.se/sagan-om-kp/, hämtad 011016. 
27

 Kamratpostens hemsida, http://kpwebben.se/sagan-om-kp/, hämtad 011016. 
28

 Kamratpostens hemsida, http://kpwebben.se/sagan-om-kp/, hämtad 011016. 
29

 Kamratpostens hemsida, http://kpwebben.se/sagan-om-kp/, hämtad 011016. 
30

 Kamratpostens hemsida, http://kpwebben.se/sagan-om-kp/, hämtad 011016. 

http://kpwebben.se/sagan-om-kp/
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http://kpwebben.se/sagan-om-kp/
http://kpwebben.se/sagan-om-kp/
http://kpwebben.se/sagan-om-kp/


15 
 

blev indelningen alltmer djupgående. Det ansågs att flickor och pojkar inte delade samma 

intressen och därför delade Kamratposten upp sektioner som var baserade på pojkars 

respektive flickors intressen.
31

  

Det kom att dröja fram till mitten på 1960-talet innan Kamratposten vågade ta upp ämnen i 

sin skrift som tidigare setts som olämpliga för barn. Ett exempel på detta var när tidningen för 

första gången lyfte fram politik i sin tidning och satte den ryska politikern Chrustjov på 

tidskriftens framsida år 1964.
 32 

Denna handling upprörde många i samhället, men barn och 

ungdomar blev alltmer intresserade och involverade i samhällsfrågor. Politik var inte det enda 

som tidningen vågade sig på att lyfta fram utan man införde även en kolumn innehållande 

sexfrågor. Sex var sedan länge ett tabubelagt ämne och missnöjda vuxna satte sig starkt emot 

detta. Trots många motståndare till denna utveckling blev resultatet att synen ändrades på 

barns rätt till allmänbildning.  En stor del av samhället insåg att man inte längre kan hålla 

barnen ovetandes.
33

 Nummer 8 av Kamratposten 1969 publicerades den första kolumnen med 

sexfrågor, mottagna från barn och ungdomar som besvarades av Maj-Briht Bergström-

Walan.
34

 

Utvecklingen att barn ska ha rätt till samhällsinformation följde med in på 1970-talet och 

medförde att frågan om agaförbud lyftes fram. Tidningen började publicera reportage som 

behandlar olika ämnen, däribland, belyses frågan om agaförbudet. Av de 520 nummer som 

Kamratposten publicerade under 1970-talet är det endast 8 nummer som behandlade frågan 

om aga och införandet av agaförbudet som genomfördes år 1979. En liten andel kan man anse 

i dagens samhälle, men för sin tid var detta banbrytande, att barn faktiskt fick ta del av en 

sådan viktig samhällsfråga som även inkluderade barnen själva. Utvecklingen av barns 

rättigheter tog ett stort kliv under denna period i Sverige. Detta syntes i Kamratposten genom 

att artiklar började publiceras om barns förutsättningar samt ämnen såsom invandring, rasism, 

religionsfrihet och psykisk ohälsa. Under 1970-talet tar tidskriften upp begreppet psykisk 

ohälsa för första gången samt började det visa sig emellan tidningens sidor på olika vis. Barn 

                                                             
31
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och ungdomar började ta upp diskussioner såsom alkoholism
35

, depressioner
36

, känslan av 

utanförskap
37

 och våld både inom hemmet och skolverksamheten.
38

  

Den största utvecklingen som tidningen genomgick är från mitten av 1950-talet och höll i sig 

fram till 1980-talet. Därför är dessa årtionden högst intresseväckande i undersökningssyfte. 

Till en början var tidskiften i formatet av en sagobok som sedan växte fram till att bli en 

barnorienterad tidning som behandlade samhällsfrågor. Barn fick möjlighet att delta i frågor 

och ventilera deras åsikter genom denna tidning. Vid granskning av tidningen är det inte svårt 

att se att Kamratposten var en stark bidragande faktor till utvecklingen av barns rättigheter. 

Organisationer såsom BRIS och BUP skapades under dessa årtionden, för att tillsammans 

kämpa för en gynnsam utveckling av barns rättigheter. Kamratposten förde ett tätt samarbete 

mellan dessa organisationer och upplyste barn och ungdomar om hur man kunde kontakta 

organisationerna och få hjälp. Kontaktuppgifter till både BRIS och BUP publicerades ett 

flertal gånger i tidningen. En artikel i det nionde numret från 1980, i samarbete med BRIS, 

berättade om vanlig problematik som barn vänder sig till BRIS med. Exempelvis föräldrar 

med alkoholmissbruk eller elever som blev utsatta för mobbning vilket ledde till att barnet 

började lida av psykisk ohälsa. BRIS framhävdes i Kamratposten och uppmanade barn att 

kontakta organisationen för att få hjälp med dessa problem och/eller att få stöd av en vuxen.
39

  

En annan aspekt som gör Kamratposten intressant i undersökningssyfte är att den förmedlar 

barns perspektiv på olika samhällsutvecklingar inklusive deras egen utveckling samt dess 

resultat. Genom att applicera Sztompkas aktörsbegrepp på den historiska genomgången av 

tidskriften går det att följa hur individens handlingar, i detta fall Stina Quint, skapade 

Folkskolans barntidning som senare utvecklades till att bli en stor populär tidskrift som 

påverkade samhället.
40

 . Exempelvis publicerades en artikel i Kamratposten som påvisade ett 

flertal lagar som skyddade vuxna mot våld men inga lagar som skyddade barn på samma 

sätt.
41

 Det förklarades även i artikeln att det inte längre är tillåtet i Föräldrabalken
42

 att utöva 

aga mot sina barn, något som tidigare under 1960-talet varit tillåtet. Trots detta fanns det 

ingen lag som skulle skydda barnen mot våld från vuxna, både föräldrar och andra i deras 

närhet. Detta var första gången agafrågan presenterades i en barntidning. I en historisk aspekt 
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blir detta väldigt intressant eftersom det påvisar att hela 1970-talet faller sig som ett limbo 

innan man faktiskt lagför förbud mot barnaga.
 43

 

2.2 Den svenska utvecklingsprocessen av barns rättigheter från 1970–1989 

Under 1970–1989 sker en mängd med utvecklingar kopplade till barns rättigheter. Dessa 

utvecklingar inkluderar processen av agaförbudet, uppmärksammandet av barn och 

ungdomars psykiska ohälsa samt skolkuratorn i ett historiskt perspektiv. 

2.2.1 Processen av agaförbudet 

Barn har under tidigare århundraden ansetts som en egendom av föräldrar och vuxna. Barnet 

har, innan 1900-talet, ansetts som mer som ett objekt i samhället än som en individ med ett 

eget känsloliv och rättigheter. Början på 1900-talet sker en förändring och en utveckling 

börjar ske i synsättet på barnens plats i svenska samhället. En viktig del i denna utveckling var 

processen och införandet av agaförbudet.
44

 Fram till år 1966 ansågs fysisk bestraffning mot 

sina barn vara föräldrars rättighet. Detta benämndes som aga och det var inte förrän år 1979 

som ett förbud mot aga utfördes inom föräldrabalken (1949:3816 kap 1 § FB) och svensk 

lagstiftning. Detta innebar att under tidsperioden 1966–1979 fanns det ingen lag som 

skyddade barn mot våld från vuxna, trots att aga inte längre var en rättighet fanns det inte 

heller någon lag som förbjöd det.
 
Denna debatt om införandet av ett agaförbud var något som 

Kamratposten uppmärksammade i sin tidning och började upplysa barn om hur svensk 

lagstiftning såg ut kring barns rättigheter.
45

 Exempelvis skriver författaren av reportaget ”ska 

man slå barn?” att det inte finns någon lag som skyddar barnen mot våld och blir även första 

gången denna samhällsproblematik lyftes fram för barn och ungdomar.
46

 

Kamratposten fick fungera som medlare i denna debatt. Genom att läsa insändare och brev 

som barn hade skickat in till tidskriften förmedlade Kamratposten barnens åsikter och 

aspekter på ämnet, något som tidigare aldrig skett. När agaförbudet genomfördes år 1979 blev 

Sverige det första landet i världen med en sådan lagstiftning. Sverige blev första steget i en 

global utveckling av barns rättigheter och i vår samtid är det 48 länder som följt Sveriges 

exempel och infört ett agaförbud.
47
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I en tidigare undersökning om införandet av agaförbudet med titeln ”1970-talets utveckling av 

barns rättigheter” uttrycker sig undertecknad följande kring ämnet:   

”Barnens röster har tidigare inte gjort sig hörda i samhället och har därför fått inrättat sig i 

vuxnas beslut. Det är därför inte underligt att det först infördes ett förbud mot våld mot vuxna 

och att det tog en lång tid innan det sedan införde samma förbud mot barn. Våld har använts som 

ett maktvapen från tidernas begynnelse och därför blev det också vanligt att använda sig 

våldsutövning i uppfostringssyfte. Under 1970-talet började människan att reflektera och kan 

även börja se konsekvenser av agauppfostran
 48

.”  

Ett exempel på hur detta skildras i Kamratposten finns i en insändare skriven av en pojke. 

Pojken beskriver ett händelseförlopp där hans mor är inlagd på sjukhuset och att hans far är 

”hemskt snäll” och städar hemmet och lagar mat åt pojken, brodern samt barnens kusin. 

Bilden som pojken målar upp är att detta är utöver vanligheten i hans familjeliv att fadern tar 

ansvaret över barn och hushåll. En annan detalj som kan diskuteras är att pojken 

återupprepade gånger skriver ut att hans far var ”hemskt snäll” vilket indikerar att det istället 

kan vara motsatsen i pojkens hushåll.
49

 

Ett annat nummer som ger ett intressant perspektiv på agafrågan är en artikel som är av en 

förklarande karaktär och istället för att förmedla ett lagstadgat perspektiv läggs istället fokus 

på att förklara för sina läsare, barnen, varför en vuxen kan tänkas sig att vidta våldshandlingar 

i uppfostringssyfte. En av förklaringarna som ges är att vuxna kan, likaväl som barn, känna 

frustration och ge uttryck till denna frustration genom att ta till våld. En annan förklaring som 

skildras är att vuxna inte brukar våld för att de på något sätt tycker illa om barnen utan att 

våldet är endast i ett uppfostringssyfte som istället ska bidra till att barnen ska växa upp och 

bli anständiga människor i samhället. Hela artikeln är full av dubbla budskap, exempelvis 

presenteras uttrycket ”den man älskar, agar man” och sedan förklaras det hur dumt detta 

uttryck är. I samband med förklaringen av detta uttryck berättar även Kamratposten att det är 

olagligt att misshandla barn. Rent tekniskt är det lagstadgat under denna tid att det är olagligt 

att misshandla överhuvudtaget. Det som däremot blir problematiskt är att under 1971, när 

detta nummer publiceras, finns det ännu ingen lag som skyddar barn mot aga. I många fall 

hävdar vuxna att de inte misshandlat sina barn utan att de endast var i uppfostrande syfte 
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vilket inte gick att motbevisa eftersom det inte fanns någon större skillnad mellan aga och 

misshandel.
50

  

Parsons ser utvecklingen som linjär. Utveckling för honom är en förändring ”framåt” – d.v.s. 

en process där faktorer underförstått blir bättre över tid. Även om detta nödvändigtvis inte 

alltid innebär en gynnsam utveckling måste denna process hela tiden röra sig framåt. Nya 

kunskaper framkommer dagligen och detta innebär utveckling. Vad som blir problematiskt 

med denna teoribild är att utvecklingen kan även gå ner, d.v.s. att det blir en nedgång i 

processen, något som Parson inte lämnar utrymme för i sin teori. Henry Kempe var en läkare 

som intresserade sig för barns fysiska och psykiska hälsa och specialiserade sig på 

konsekvenserna av barn som växt upp med aga i sin uppfostran. Kempe är grundaren till det 

medicinska begreppet ”The battered child syndrome”. Tecken på barnmisshandel och 

symptom som uppstod var inkluderade i detta begrepp. Kempes undersökning av dessa 

konsekvenser visade att misshandlade barn oftast blev psykiskt sjuka och fysiska skador var 

oftast skelett- och hudskador. Andra vanliga konsekvenser hos misshandlade barn var 

blödningar i hjärnan och i grövre fall kunde det även innebära mjukdelsvullnader. Begreppet 

som Kempe grundade blev en stor del av den stora agadebatten som tog start vid 1970-talets 

början.
51

  

Aga var inget nytt fenomen och hade ifrågasatts tidigare. Ett bevis på detta var att samhället 

valde att ta bort agarätten ur föräldrabalken redan år 1966. Varför dröjde det ända fram till år 

1979 innan samhället också infört ett lagstadgat agaförbud? Många teorier finns bakom detta, 

och kan vara lika enkelt som att utveckling tar tid.
52

 Den svenska befolkningen tog tid på sig 

att ta detta beslut men när agaförbudet skulle införas i föräldrabalken hade Sverige en politisk 

majoritet som ställde sig bakom prepositionen. Sveriges aktuella partier ställde sig bakom 

beslutet och resultatet blev: 259 ja, 6 nej och endast 3 partier avstod.
53

 Självfallet blev detta 

mycket omtalat och Kamratposten var inte sen att skriva en artikel om detta och som 

informerade barn och ungdomar om att detta nu var deras rättighet, att ingen vuxen ska bruka 

aga mot ett barn.
54
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I det fjärde numret av Kamratposten som publicerades 1972 presenteras en artikel som skulle 

skildra hur barnuppfostran såg ut förr i tiden gentemot barnuppfostran under 1970-talet. Här 

ska du få andra bullar- om barnuppfostran förr och nu är titeln på artikel och beskriver olika 

fysiska bestraffningar i barnuppfostran, exempelvis metoder såsom struten
55

, handplagg
56

 

eller prygel
57

. Trots artikelns titel håller den inte löftet om en jämförelse av hur 

barnuppfostran utvecklats utan skildrar endast ett dåtida perspektiv på ämnet. Det blir därför 

svårt att tyda vad författaren anser om barnuppfostran som skedde under 1970-talet. Det som 

artikeln däremot bidrar till är barnens perspektiv på barnuppfostran under 1970-talet genom 

att barnen fick yttra sig om ämnet genom insändaren. Majoriteten av barnen hävdade att det 

aldrig blivit fysiskt bestraffade i form av ”stryk” men att smisk kunde förekomma. Vad som 

är intressant med detta påstående är att de flesta barnen var överens om att smisk inte ansågs 

som en fysisk bestraffning. Det fanns skilda åsikter om den fysiska uppfostran hos barnen. 

Verbal uppfostran var alla barnen överens om att det var en av föräldrarnas rättigheter. 

Perspektiven och åsikterna som artikeln tillsammans med insändarna presenterar är av stor 

betydelse för denna undersökning.
58

 

Sverige framgick med gott exempel i denna utveckling men alla länder borde även införa ett 

förbud mot våld i barnuppfostran. Barns rättigheter ska inkludera alla världens barn och inte 

bara svenska samhällets barn.
59

 Janusz Korczak är pedagog, barnläkare och författaren 

kämpar också för barns rättigheter. Korczak uttrycker sig följande om barnaga; 

Under vilka extraordinära omständigheter skulle någon våga knuffa, slå eller slita i en vuxen? 

Men hur vanligt och harmlöst anses det inte vara att ge barnet en klapp, en svidande dask eller ta 

det hårt i armen. Känslan av maktlöshet skapar respekt för makt. Inte bara de vuxna, utan var 

och en som är äldre eller starkare, kan på ett grymt sätt demonstrera sitt missnöje, sätta makt 

bakom orden, kräva lydnad och kränka ostraffat. Genom vårt exempel fostrar vi till förakt för 

den svagare. Det är dålig uppfostran och ett dåligt förebud.
60

 

Detta uttryckte Korczak redan under 1930-talet baserat på egen erfarenhet och hans egen 

forskning. Citatet blir intressant eftersom att det publicerades redan flera decennier innan 

agaförbudet införs i Sverige och visade på att fanns det kunskaper om agans konsekvenser 

som människor runt om i världen reagerade på, trots detta dröjde det årtionden innan ett 
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förbud togs upp i fråga. Agan kan tyckas vara djupt rotad i barnuppfostran eftersom den 

baserat på denna undersökning verkar svår att bekämpa. Även fast agaförbudet lagstadgas år 

1979 finns skildringar om aga kvar i tidskriften Kamratposten. Exempelvis i det nionde 

numret år 1980 av Kamratposten beskriver ett barn våldet som fortfarande sker inom hens 

hem.
61

 Sverige var första landet i världen att lagstadga ett agaförbud. Detta var ett framsteg i 

utvecklingsprocessen av barns rättigheter men än idag är våld i barnuppfostran lagligt i 

majoriteten av världens länder.
62

  

2.2.2 Uppmärksammandet av barn och ungdomars psykiska ohälsa 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar var innan 1970-talet inte lika uppmärksammat. 

Faktorer till barns psykiska ohälsa som skildras i Kamratposten är föräldrars missbruk
63

, 

våldsamma beteende
64

, skilsmässa
65

, mobbning
66

 och rädsla för att inte passa in i samhället
67

. 

Dessa faktorer är återkommande i de flesta numren som undersöktes och är mer eller mindre 

konstanta i dessa tidningar från år 1970 fram till 1989. I denna undersökning var första frågan 

i frågeställningen ”Hur skildrar Kamratposten utvecklingen av barns rättigheter under denna 

tidsperiod?” och besvaras genom olika insändare, brev, artiklar och reportage ur tidskriften, 

skrivna både av vuxna och barn. På följande sätt framkom ett flertal olika perspektiv som 

undersöktes. Exempelvis i det femte numret av Kamratposten under år 1980 skildras det hur 

utvecklingen av barns rättigheter har fortsatt, såsom i Parsons utvecklingsteori, linjärt och 

framåt. Artikel berättar om hur skolorna numera har stormöten där elever fick ventilera sina 

åsikter och även vara med att påverka beslut som kunde komma att påverka eleverna själva. 

På dessa stormöten var både elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal delaktig. Utifrån 

artikeln i Kamratposten var det delade meningar hos läsarna om detta faktiskt förbättrade 

skolklimatet. Denna sort av skoldemokrati finns inte längre inom skolverksamheten utan har 

istället bytts ut mot en individuell föräldramakt men det finns inte längre någon kollektiv 

barnmakt.
68

 

Ett annat exempel på hur den psykiska ohälsan framgick i Kamratposten var hur barnen och 

ungdomarna uttryckligen skrev ut en ohälsosam oro inför framtiden. I en intervju uttryckte sig 
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två barn sin oro över ett tredje världskrig. Barnen är 12 år gamla och skildrar en oro över 

ämnen som vanligtvis inte borde bekymra barn vid en sådan ung ålder. Barnen diskuterade 

miljöpåverkan, atombomber samt förklarar att världen kommer att vara förintat till år 2000.
69

 

Utanförskap, utfrysning och kamratuppfostran är olika namn för något som idag benämns i 

termen mobbning. Termen mobbning grundades av Peter-Paul Heinemann, en skolläkare, 

redan år 1969 och detta begrepp är vad som är mest känt idag. Trots att mobbning varit ett 

känt fenomen började man inte att arbeta med att lösa denna problematik förrän under 1970-

talet. Främst var mobbning tydligt i skolverksamheten eftersom det erbjöd en miljö som barn 

kunde utföra mobbning utan att det var alltför synligt för vuxna. Hans-Edvard Roos är 

sociolog och en av de första i Sverige som började forska inom mobbning och dess 

problematik.
70

 Roos forskning visar att mobbning funnits i samhällena sedan franska 

revolutionen, i slutet på 1700-talet, när människan på liknande sätt använde sig av våld för att 

lösa den sociala problematiken de fick möta. Begreppet mobbning inte ännu var mytat under 

franska revolutionen och benämndes på med andra ord. Andra forskare menar dock på att 

mobbning har funnits med ännu längre än så. Roos syftar på att denna utveckling inte har rört 

sig framåt och att det är samma problematik människor möts av idag vid termen mobbning 

eftersom tillvägagångssättet vid mobbning är oförändrad.  

Detta blir uppmärksammat även av Kamratposten och skildras på lite olika sätt. I ett av 

numren som släpptes under 1970-talet i tidskriften har ett barn gjort en lista om vad som anses 

vara socialt accepterat, eller ”tufft” som barnet själv skriver och en personlig lista vad som 

barnet själv inte anser vara socialt accepterat. I denna lista inkluderar barnet våld och 

alkoholmissbruk som något negativt. Barnet nämner även mobbning och beskriver hur det 

oftast går till ur hens perspektiv samt ger förslag på hur denna problematik skulle kunna 

lösas.
71

 

Under 1980-talet blir fenomenet mobbning allt mer uppmärksammat och forskningen började 

nu ta fart inom ämnet. Allt fler forskare började arbeta för att hitta en lösning på 

problematiken som uppstod vid mobbning. Dan Olweus är en norsk psykolog, forskare och 

professor som var ledande inom mobbning forskningen under 1980-talet. Olweus definition 

av mobbning utgår från en individ som blir utsatt för en negativ behandling av en eller flera 

personer upprepade gånger.
 
Definitionen av mobbning som Olweus gjorde används än idag 
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och många forskare hävdar att detta är den officiella beteckningen som används vid termen 

mobbning.
72

   

En annan framgångsrik forskare inom ämnet är Anatol Pikas, docent i pedagogik vid Uppsala 

universitet, som i sin forskning under år 1989 yttrar sig följande om ämnet: ”Mobbning är 

medvetna, ickelegitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 

gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar 

förstärker varandras beteende i interaktion”.
73

 Pikas hävdar att mobbning är av karaktären 

gruppvåld mot en enskild individ.
 74

 Pikas begrepp om mobbning påvisar att mobbning främst 

är aktörsstyrd och innebär att det är aktören, mobbaren, som driver utvecklingen framåt, som 

stämmer överens med Sztompkas aktörsbegrepp.
75

 

Detta är något som överensstämmer med Heinemanns definition av mobbning. Heinemann 

uttrycker sig följande inom ämnet:  

Med mobbning avser jag alltså upprepade negativa aktiviteter (fysiska och psykiska angrepp 

och/eller uteslutningar ur gemenskapen) som riktas mot en enskild individ av två eller flera 

individer som står i interaktion med varandra. Karakteristiskt för mobbning är att aktiviteten kan 

sägas vara olaglig eller strida mot samhällets normer, att det negativa syftet tenderar att bli ett 

mål i sig och att mobbarna får förstärkning av varandras beteende.
76

 

Arbetet att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa sker även i skolverksamheten och 

Kamratposten har en artikel som berättar om hur Britt Mogård (m), skolminister, tillsammans 

med andra lärare, föräldrar, polis och andra personer i regeringen skulle kartlägga faktorer till 

det ökande våldet i skolverksamheten samt åtgärda detta. Eleverna blev erbjudna att delta 

genom Elevförbundet och SECO (Sveriges Elevers Central Organisation). Eleverna och 

personerna bakom dessa organisationer trodde inte att detta arbete skulle leda till någon 

förbättring men skulle ändå delta för att skildra elevernas åsikter och skydda eleverna mot 

eventuella beslut som kunde leda till försämrad psykisk ohälsa.
77

 

2.2.3 Skolkuratorn i ett historiskt perspektiv 

Sedan 1940-talet har skolkuratorer accepterats som en yrkesgrupp i Sverige. Under 

initieringsperioden var de första städerna att inrätta kuratorer i skolverksamheten var 
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Göteborg, år 1942, och Stockholm, år 1943. Detta infördes på grund utav en undersökning 

vars resultat visade att hjälpskoleelver, på grund av bristen av stöd vid olika diagnoser, mötte 

stora svårigheter efter examen. Till en början var kuratorernas centrala uppgift att bidra med 

rådgivning, inte vara till eleven utan även till målsmän samt hjälpa eleverna med kontakter 

eller rådgivning omkring eventuella yrkesutbildningar.  Den andra uppgiften som lades på 

kuratorernas ansvar var beslutfattandet kring olika typer av omhändertaganden. Eftersom 

kuratorernas effekt hävdades vara av positiv karaktär anlitades kuratorer även av skolan för att 

stödja eleverna under skoltid. Inte endast efter avslutad skolgång som tidigare varit fallet.
78

  

 

Detta resulterade i att endast något år senare började man etablera kuratorstjänster vid 

allmänna folkskolor samt läroverk. Kuratorerna inom folkskolorna och läroverkets centrala 

uppgift var att hjälpa elever som var i behov av stöd under skoltiden. Kuratorns uppgift inom 

folkskolan och läroverket blev även att agera vägledare inom studie- och yrkesrådgivning.
79

 

 

Mellan folkskolan och läroverket skilde sig kuratorns uppgift i förhållande till 

verksamheterna. Riktlinjerna som fanns för kuratorerna inom folkskolan under 1940-talet var 

att agera förmedlare mellan barnavårdsnämnden och skolverksamheten. Främst skulle 

kuratorn se elevens sociala förhållanden, vid behov även göra hembesök hos barnets familj 

och agera rådgivare till både föräldrar och till barnet samt att bistå med stöd fram till avslutad 

skolgång för eleven. Vid misstanke om att eleven blev utsatt för sexuella övergrepp, 

våldsrelaterade övergrepp samt opassande hemförhållanden kunde kuratorn vidta åtgärder 

efter konsultation med läkare och klassföreståndare. Åtgärderna som kuratorn utförde skulle 

även föras in i ett register. Detta register skulle sedan redovisas för barnavårdsnämnden 

årligen.
80

  

 

Punkter som ansågs vara centralt i kuratorns roll hos läroverket var att agera som en 

förmedlande länk mellan arbetsförmedlingen och eleverna. Sammanfattningsvis går det att 

urskilja en upplysande och rådgivande karaktär för kuratorn inom läroverket som främst 

inriktar sig mot praktiska och ekonomiska frågor samt studie- och yrkesvals relaterade frågor. 

Dessa uppgifter skiljde sig mot kuratorernas roll på folkskolan som istället är mer inriktat mot 
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att agera som en förmedlande och stöttande länk mellan elev, skola, hem och 

barnavårdsmyndigheterna.
81

  

 

Att ha en lärarutbildning eller lärarerfarenhet ansågs som något gynnsamt för en kurator och 

kunde vara grundutbildningen för en kuratorstjänst. Om en lärarutbildning saknades krävdes 

en annan likställande högskoleutbildning för tjänsten.
82

 Exempel på dessa utbildningar var 

psykologutbildning eller examen av en sociologisk utbildning. 

 

Under 1970-talet hade det som under 1940-talet var centralt i kuratorns roll inom 

skolverksamheten nästan helt reducerats bort, exempelvis studie- och yrkesrådgivningen som 

tidigare varit av stor vikt för kuratorn. Under 1960-talet införs istället en ny yrkesgrupp inom 

skolverksamheten som ska ta över denna roll från kuratorerna som fick namnet SYO-

konsulent. Istället utvecklades kuratorns uppgifter kring sociala frågor, exempelvis sex- och 

samlevnad och hälsofrågor om exempelvis missbruk. Inom vissa skolor blev det även 

kuratorns ansvar att undervisa om dessa ämnen.
83

 

 

Utvecklingen som skett för skolkuratorer, som kommit att bli en stor del av elevhälsan inom 

skolverksamheten, är inte självklar i andra länder. Sverige har istället haft en ovanligt tydlig 

process när det kommer till insatta åtgärder för att minska psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar. Detta blir väldigt tydligt när man ser på utvecklingsprocessen av skolkuratorer 

över tiden och sedan granskar andra länders utveckling inom samma område. Trots att 

nordiska länder har ett tätt samarbete innebär det inte att vi delar samma utveckling och 

definitivt inte att den skolkurativa verksamheten är organiserad på ett liknande sätt.
84

 Det 

finns emellertid ingen forskning som jämfört utvecklingen av detta i nordiska länder och 

därför är detta inget konstaterande utan en egen uttryckt åsikt. Utvecklingen som skett för 

skolkuratorer går att applicera på Sztompka aktörsbegrepp genom att den är exogent. Det vill 

säga att processen som skett för skolkuratorerna är grundade på statliga beslut som är 

baserade på vad samhället behövde.
85

 

Utvecklandet av kuratorernas roll inom skolverksamheten var något som Kamratposten 

uppmärksammar och blir tydligt i det sjunde numret år 1976 av tidningen. Tidningen visar 
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upp ett reportage som visar hur utvecklingen av kuratorernas roll har gynnat elevernas 

psykiska hälsa.
 86

 

2.3 Svenska organisationer som inrättades för att förbättra barns livsvillkor  

Barn och ungdomars psykiska ohälsa var ett fenomen som börjar uppmärksammas i 

Kamratposten under 1970-talet. Detta presenterades på lite olika sätt, exempelvis genom 

publicerade artiklar
87

, insändare
88

, fiktiva berättelser
89

. Samhällsproblematik som tidskriften 

lyfte fram som ingick i utvecklingsprocessen av barns rättigheter är exempelvis införandet av 

agaförbudet samt grundandet av organisationer för att förbättra barn och ungdomar psykiska 

hälsa. 

Kamratposten förde samarbeten med ett flertal organisationer som arbetade för att förbättra 

barn och ungdomars rättigheter och förutsättningar. Dessa organisationer blev tydliga åtgärder 

som förbättrade barn och ungdomars psykiska ohälsa. Två organisationer som visar sig i 

tidskriften frekvent, mellan 1970–1989, är Barnens rätt i samhället, numera känd för sin 

förkortning BRIS, och Barn och ungdomspsykiatrin, BUP.  

2.3.1 Barn och ungdomspsykiatrin 

Under 1840-talet började barnsjukvården i Stockholm att uppmärksamma psykiska 

sjukdomar, både milda och svårare, hos barn. Därmed blev Sverige det första landet i världen 

som skapade en professorstitel specialiserat på barnålderns sjukdomar. Fredrik Theodor Berg 

blev världens första professor i pediatrik år 1845 och arbetade till en början vid Karolinska 

Institutet och vid Allmänna Barnhuset. Berg hade som avsikt att ett nytt barnhus skulle 

byggas men när detta inte skedde valde han att sluta som professor. År 1858 valde istället 

Berg att bli chef över Statiska Centralbyrån där han kunde utveckla sitt arbete inom 

hälsostatistik
90

.   

En annan professor i pediatrik som bidrog till utvecklandet av barn- och ungdomspsykiatrin 

var Isak Jundell. Jundell arbetade vid Karolinska Institutet och var överläkare på Norrtulls 

barnsjukhus och försökte inrätta medicinskt-pedagogiska avdelningar under år 1914, som 

främst skulle hjälpa barn och ungdomar med beteenderubbningar och andra psykiska 

åkommor. Oftast benämns dessa åkommor under denna period som ”nervösa” problem. 
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Jundell skrev år 1915 programskriften Brustna sinnen, som senare kom att bli grunden för 

barn och ungdomspsykiatrin, och blev startskottet för verksamheten. Det var dock inte utan 

problematik, eftersom samhället inte prioriterade skapandet av en barnpsykiatri, tog Jundell 

tog saken i egna händer och samlade fondmedel och öppnade sedan en egen avdelning på 

Norrtulls Barnsjukhus år 1920 som fick namnet Barnpsykiatrisk Rådgivningsbyrå. Än idag 

lever verksamheten vidare med flera doktorander som fortsätter i Jundells spår av 

utvecklingen av barnpsykiatrin.
 

Det dröjde dock fram till 1957 innan Sveriges första 

kompletta barn- och ungdomspsykiatriska klinik med öppenvård öppnades på Kronprinsessan 

Lovisas barnsjukhus.
 91 

Redan från mitten av 1800 talet och fram till början på 1900-talet började lärare i den 

obligatoriska folkskolan att upptäcka barn och ungdomar som hade stora svårigheter i skolan. 

Detta började senare benämnas som inlärningssvårigheter och lärarna ansåg att detta skapade 

”skolproblem” i skolverksamheten. För att stödja dessa barn och ungdomar startades 

”barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå” i Stockholm 1914 under direktivet från skolförvaltningen. 

En lärarinna som gjorde stor skillnad när det kom till barns inlärningssvårigheter var Alfhild 

Tamm som utbildade lärare i metodiken att undervisa barn med inlärningssvårigheter. Med 

tiden började Tamm att utveckla ett intresse för barns psykiska hälsa och inte endast barns 

hälsa med inriktning på det neuropsykiatriska området. Tamm blev den första i Sverige att 

genomföra en psykoanalytisk utbildning. Trots stora insatser inom barnpsykiatrin är Tamm 

idag främst känd för att vara grundaren till den psykoanalytiska föreningen samt att hon 

medförde psykoanalysen till Sverige.
92

 

För att sammanfatta började man benämna dessa svårigheter som ”skolproblem” som 

sedermera utvecklades detta begrepp till ”psykisk ohälsa” och dess åtgärder ledde till en 

”psykisk” elevhälsovård. 

Detta skulle komplettera den befinnande fysiska skolhälsovården.
93

  BUP beskriver själva sin 

historia bakom barn och ungdomspsykiatriska vårdorganisationen på följande sätt; 
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Under 1930- och 40-talet diskuterades om de barn- och ungdomspsykiatriska frågorna var 

”socialvård” eller ”sjukvård”. Efter riksdagsbeslut 1944 blev ”barn- och ungdomspsykiatri” 

definierad som en medicinsk specialitet och är sedan 1958 ett obligatoriskt ämne i läkares 

grundutbildning.
94

  

Den svenska barn- och ungdomspsykiatrin skapades som en hälsovårdsorganisation till en 

början, efter beslut från Riksdagen i slutet på 1950-talet, med syftet att stödja utsatta barn och 

ungdomar. Detta innebar att varje landstingsområde under 1950-talet beslutade att en 

psykiatrivård med både öppen- och slutenvård skulle inrättas.
95

  

Trots beslutet om planerna för barn och ungdomars hälsovård tog det långt tid innan de 

faktiskt förverkligades. Först att förverkliga de flesta av Riksdagens beslut var 

Stockholmsregionen och under 1970-talet upprättades det en psykiatrivård för barn och 

ungdomar med både öppenvård och slutenvård. Det fanns även verksamhet kring 

dagsbehandling, skoldaghem, terapiskolor, behandlingshem och en ungdomsklinik. Under 

1970-talet började man uppmärksamma barn och ungdomars psykiska ohälsa på ett sätt som 

inte tidigare gjorts. Idag finns inte behandlingsutbudet kvar som det gjorde under 1970–1980-

talet och resurserna läggs på annat håll. För barn och ungdomar med asociala svårigheter 

upprättades istället statliga ungdomsvårdsskolor.
96

 Mönstret som kan utläsas när denna teori 

appliceras på dessa institutioner är att BUP som främst grundades för att samhället var i behov 

av en psykiatri endast för barn och ungdomar och detta åtgärdade regeringen. BUP fortsätter 

att främst vara styrd av regeringen (exogent) fram till dess nedmontering.  

Barn som uttrycker psykisk ohälsa gick att finna i flertal nummer av Kamratposten, ett 

exempel går att finna i det femte numret, år 1980, av tidskriften där barnet skildrade tankar 

om att livet är meningslöst och barnets brist på livslust samt att detta är en återkommande 

känsla för barnet.
97
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2.3.2 Barnens rätt i samhället 

Med 1970-talet kom ett nytt perspektiv på barns rättigheter och med dessa perspektiv 

ändrades även uppfattningen om huruvida våld borde användas i barnuppfostran. Samhället 

kunde se konsekvenserna som barnagan fört med sig och insåg att det måste upprättas en lag 

för att skydda barn mot våld. Barnen hade tidigare inte haft något skydd och därmed ingen att 

vända sig till för hjälp vid dessa situationer. Barn under denna tidsperiod hade väldigt få lagar 

som skyddade dem mot situationer där de blev kränkta på sina rättigheter, eftersom det ansågs 

att barn inte hade några direkta rättigheter. Det tog fram till våren 1971 när en vuxen man 

misshandlade sin treåriga styvdotter till döds som det svenska samhället började reagera på 

våldet som utövades mot barn.
98

 Detta blev startskottet för organisationen Barnens rätt i 

Samhället, vilket grundades några månader efter den fruktansvärda händelsen under mars 

månad. Organisationen, som numera benämns i sin förkortning, BRIS huvudsyfte var att 

stärka barnens rättigheter. Deras första kamp var att lagföra ett förbud mot aga. BRIS började 

som en liten organisation, där man rekryterade tio frivilliga som benämndes som 

”fallmammor”. Dessa frivilliga ”fallmammor” blev förmedlare mellan juridiska myndigheter 

och sociala myndigheter.
99

 

Efter att ha nått sitt mål, i och med införandet av agaförbudet år 1979, fortsatte BRIS att 

kämpa för barns rättigheter. Under 1980-talet hade man konstaterat att barn och ungdomar led 

av psykisk ohälsa och inte hade många som man kunde vända sig till. Därför startade BRIS 

upp en telefonlinje för barn och ungdomar som behövde råd, stöd och inte kunde vända sig till 

någon i sin närhet. Dessa kontaktuppgifter publicerades i tidskriften Kamratposten och blev 

början på ett samarbete mellan organisationen och tidningen. Samarbetet mellan dessa känns 

naturligt eftersom både tidskriften och organisationen hade barn och ungdomar i fokus och 

strävade efter att gynna barnens rättigheter.
100

  

Organisationen började växa sig allt större när flera självständiga regioner började tillkomma. 

Idag har BRIS utvecklats till en nationell organisation med fem självständiga regioner, en 

rikskansler, 80 anställda och över 500 volontärer som alla arbetar mot det gemensamma målet 

att förbättra barns rättigheter.
101

  

När man applicerar Parsons utvecklingsteori på denna institution följer den ett annat mönster 

än exempelvis BUP. BRIS, till skillnad från BUP, framväxt styrs främst av aktörsgruppen 
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själv(endogent), inte av samhället(exogent).  BRIS är än idag en institution som är aktörsstyrd 

genom att aktörsgruppen själv styr framväxten och fortsätter att hålla styrningen själva i sin 

organisation, d.v.s. att staten inte är av beslutsfattande rätt. BUP är till skillnad från BRIS styrt 

av staten, som bestämmer riktlinjer, budget och åtgärder som ska införas i programmet, och 

blir därför exogent styrt, d.v.s. av samhället.
102

 

BRIS har därefter antagit sig andra mål som syftar på att gynna barns rättigheter. Ett viktigt 

samarbete som växte sig fram var även med skolverksamheten, där många av barn och 

ungdomar som sökt sig till BRIS förklarade många gånger var roten till deras psykiska ohälsa 

i form av utanförskap och mobbning.  Organisationen skapade då en anti-mobbningskampanj 

som har varit drivits igenom på många skolor och ett flertal gånger. BRIS använder sig idag av 

olika medieprofiler för att förmedla en bild av psykisk ohälsa och att det är de barn och 

ungdomar som är drabbade inte är ensamma i sin situation.
103
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3. Sammanfattning 

Denna studie fördjupade sig i tre frågeställningar: 

 Hur skildrar Kamratposten utvecklingen av barns rättigheter under denna 

tidsperiod?  

 Hur uppmärksammades barn och ungdomar psykiska ohälsa under 1970–1980-

talet i Kamratposten? 

 Vilka åtgärder beskrivs i Kamratposten som inrättades för att förbättra barn och 

ungdomars psykiska hälsa? 

 

Undersökningens tre frågeställningar har redogjorts för och besvarats under kapitlet 

undersökningskapitlet. Resultatet lyfts fram i detta kapitel och diskuteras under 3.1 

diskussionskapitlet. I denna studie har jag använt mig av kompletterande källor, utöver 

Kamratposten, av andra forskare som uttalat sig om barns rättigheter, den utvecklingsprocess 

som skett under den valda tidsperioden rörande barns rättigheter samt uppmärksammandet 

och åtgärder införda för att minska och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Detta för att skildra ett större perspektiv med sin grund i Kamratposten. Undersökningens 

syfte var att undersöka hur tidskriften Kamratposten skildrar utvecklingen av barns 

rättigheter, uppmärksammandet av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt vilka åtgärder 

som vidtogs för att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa. Ur tidningen Kamratposten 

ges både barn och vuxnas perspektiv på ämnet vilket gav ett intressanta resultat. Syftet 

besvaras genom resultatet av de analyser som gjorts på artiklar och reportage ur tidskriften 

berörande ämnet barns rättigheter samt barn och ungdomars psykiska ohälsa. 

Kamratposten var den första svenska tidningen som informerade barn och ungdomar om 

samhällsfrågor, barn och ungdomars rättigheter samt spred information vart ett barn kan 

vända sig med olika problem. Tidskriften lyfte barn och ungdomars tankar och åsikter från 

1970-talet och gör det än idag. Tidigare ansåg vuxna att barn behövde skyddas och valde 

därför att låta barn och ungdomar gå oinformerade om samhällsproblematik, kunskap om 

rättigheter och lagar.
104

 Kamratposten lyfter under åren 1970–1989 mycket 

samhällsproblematik som berör barn och ungdomar, däribland diskussionen om att lagstadga 

agaförbudet. Tidningen blev den första att belysa frågan för barn, som var de huvudsakliga 

                                                             
104

 Kamratpostens webbsida. http://kpwebben.se/sagan-om-kp/. Hämtad  161124. 

http://kpwebben.se/sagan-om-kp/


32 
 

påverkade av debatten, och spred kunskap om hur lagen såg ut under tidsperioden och vilka 

rättigheter barnen hade. 

Andra sätt som tidskriften belyser utvecklingsprocessen av barns rättigheter var att presentera 

en organisation som grundas år 1971, i samband med debatten om agaförbudet, som fick 

namnet Barnens rättigheter i samhället men numera känt som BRIS. Organisationens första 

huvudmål var att lagstadga ett agaförbud, vilket genomfördes år 1979. Kamratposten och 

BRIS började ett samarbete och tidskriften börjar publicera kontaktinformation till 

organisationen vilket gav möjlighet för utsatta barn att söka hjälp hos BRIS.
105

 Kamratposten 

fortsatte även att sprida vidare kunskap till barn och ungdomar om deras rättigheter och 

uppmanade att kontakta organisationen om barnet indikerade psykisk ohälsa i sina texter till 

tidningen. Samarbetet kom att bli en länk mellan barn och vuxna kring barns rättigheter och 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Än idag finns samarbetet kvar mellan BRIS och 

Kamratposten. De fortsätter att förmedla kunskap till barn och ungdomar i det svenska 

samhället.
106

 

3.1 Diskussion 

3.1.1 Hur skildrar Kamratposten utvecklingen av barns rättigheter under denna tidsperiod? 

En stor utveckling av barns rättigheter som sker och går att se i Kamratposten är debatten om 

aga och till slut även införandet av agaförbudet 1979. Det var under 1970-talet som 

diskussionen om aga togs upp i samhället eftersom forskning på ämnet hade gett nya 

kunskaper om de förödande konsekvenserna som agan bidrog till, däribland psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar. Kamratposten blev den första svenska tidskriften som tog upp 

denna fråga med de berörda, barn, genom att sprida kunskap om ämnet och barns dåvarande 

bristande rättigheter. Tidskriften var även den första med att låta barn och ungdomar delta i 

debatten och hävda sina egna åsikter genom artiklar, insändare och reportage. Något liknande 

hade aldrig skett förut i det svenska samhället, att man lät barn informeras och delta i en 

debatt om att lagstadga ett förbud. Ett exempel på hur tidskriften informerade barn genom 

tidskriften går att finna i det sjuttonde numret år 1971 av Kamratposten som tryckte en artikel 

om agan med en informativ karaktär. Författaren till artikeln börjar med att ange orsaken till 

att vuxna kan känna nödvändigheten att använda aga är i uppfostringssyfte. Ett argument som 

författaren även lyfter fram är att vuxna blir frustrerade också. Därefter förklarar författaren 
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att trots detta är det fel av en vuxen att slå ett barn, även om det är i uppfostringssyfte. Begår 

en vuxen en våldshandling mot ett barn ska den vuxna söka hjälp eftersom denne anses vara 

sjuk och bara i behov av hjälp.
107

 Denna förklaring måste sättas i ett historiskt perspektiv 

eftersom om denna förklaring hade getts i vår samtid hade förklaringen om aga känts felaktig 

och att samhället satte den vuxnas rättigheter före barnets. Utvecklingen i dagen samhälle har 

gått framåt, men har en lång väg kvar. Trots detta har processen gått tillräckligt långt att man 

numera sätter barnens rättigheter i första hand i det svenska samhället genom att upprätthålla 

lagar för att säkra barns rättigheter.  

Ett annat utmärkt exempel på en liknande text är en artikel med huvudrubriken ”Den man 

älskar, agar man”. Tidskriften i denna artikel hävdar att detta är ett ordspråk som grundas i 

okunskap, vilket jag inte kan något annat än att hålla med om. Vad som dock ger läsarna 

dubbla budskap är att i samma artikel förklarar man återigen varför en vuxen kan känna ett 

behov att utöva aga i sin barnuppfostran. Förklaringarna som författaren skriver åt de vuxnas 

vägnar är av en ursäktande karaktär vilket gör att hela artikelns syfte fallerar enligt min åsikt. 

Artikeln fortsätter med att skriva ut att det är olagligt för en vuxen att misshandla ett barn men 

även detta ger dubbla budskap eftersom det ännu inte fanns någon lag som skyddade mot aga 

och vad aga innebar kunde skilja sig markant från olika personers uppfattningar. Som nämns 

tidigare i avsnitt 2.2.1 kom 1970-talet att bli en limbo för utövandet av agan eftersom det inte 

längre ansågs vara en rättighet, i och med borttagandet ur föräldrabalken, men det var heller 

inget lagstadgat förbud mot agan.
108

  När man inför agaförbudet år 1979 fortsätter agan att 

pågå bakom stängda dörrar. I det nionde numret av Kamratposten berättar ett barn i en 

insändare att trots det lagstadgade agaförbudet blir barn, inklusive hen själv och hens syskon, 

utsatta för våld inom hemmet.
109

 

En artikel ur Kamratposten som blev högst relevant i denna undersökning har rubriken Här 

ska du få andra bullar- om barnuppfostran förr och nu. Den är av samma karaktär som de 

tidigare nämnda artiklarna genom att till en början vara informativ och sedan avslutas genom 

en diskussion eller en skildring av barns åsikter i form av insändare och brev. Denna artikel 

avslutas med insändare från barn. Trots att artikelns rubrik utlovar en jämförelse mellan 

dåtidens och nutidens perspektiv på agan är det endast dåtidens perspektiv som skildras i den 

informativa delen. Perspektivet på barnuppfostran under 1970-talet får läsaren tolka utifrån 
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barnens åsikter som uttrycks genom insändarna. Vad som blir intressant i insändarsektionen är 

att alla barnen som skickat in sin text till Kamratposten i detta nummer hävdar att de aldrig 

blivit misshandlade av en vuxen eller blivit utsatta för aga. Trots detta påstående fortsätter 

barnen i sina insändare att berätta att de istället fått smisk men är väldigt noga med att avsluta 

sina insändare med att ”det är inte så farligt”.
110

Detta är intressant i två aspekter – först och 

främst vad barnen själva anser är aga och misshandel – och sedan att smisk och luggning inte 

är inkluderad som en våldshandling enligt barnen. Verbal uppfostran är samtliga barn i dessa 

insändare överens om att det är acceptabelt. När den fysiska uppfostran nämns är det delade 

meningar i hur accepterat det är, samtidigt som att de barnen som inte anser att fysisk 

uppfostran är fel skriver ändå ut att ”smisk inte är så farligt”. Det visar för mig som läsare att 

barn uppfattar denna fysiska uppfostran väldigt olika och vad som ska inkluderas i denna 

kategori.
111

 

I artikeln och insändarsektionen i det fjärde numret av Kamratposten 1972 var det svårt för 

både barn och vuxna att fastställa vad aga innebar och vad som definieras som misshandel. I 

vår samtid anser jag att det inte finns någon skillnad mellan dessa två utan bara olika grader 

av våld. Under 1970-talet var det flertal föräldrar och vuxna som använde aga i sin 

barnuppfostran, som egentligen borde ha ansetts som barnmisshandel, avfärdades eftersom 

det inte fanns någon lag som förbjöd fysiska bestraffningar som hjälpmedel i barnuppfostran. 

Ett starkt exempel på detta är fallet som skedde 1971 med styvpappan som misshandlade en 

treårig flicka till döds och försvarade sig med att det var endast var barnuppfostran men som 

”olyckligtvis” gått för långt.
112

 Socialdepartementet förklarar att det var vanligt försvar hos 

föräldrar som blev anklagade för barnmisshandel. Ett annat vanligt försvar var att föräldrarna 

själva blivit uppfostrade med aga och därför använde de samma barnuppfostran mot sina egna 

barn. Detta skedde trots att under 1970-talet fanns det forskning som visade hur skadligt aga 

kunde vara. Agans konsekvenser var något som läkaren Henry Kempe belyst redan på 1960-

talet och var även i samband med hans forskning som han grundade det medicinska begreppet 

”The battered child syndrome”. Tyvärr fanns det ingen lag under denna tidsperiod som kunde 

bidra med en fällande dom mot utövarna av aga. Detta begrepp kunde endast bidra till att 

informera föräldrar, sjukvårdspersonal och läkare om fysisk bestraffning, dess konsekvenser 

och vad detta innebar för barnet.  
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Processen av agaförbudet var tidskrävande, trots att det redan under 1960-talet fanns 

forskning som visade att agans negativa påverkan. Exempelvis ökandet av psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar som blivit utsatta för aga. Analysen jag gör på detta är att eftersom 

det gamla tänkandet kring barnuppfostran gjorde det svårt för samhällsförändringen och 

utvecklingen av barns rättigheter att ske. Med detta sagt anser jag att det därför tog nästan två 

decennier innan aga officiellt ansågs negativt av det svenska samhället. Inofficiellt tror jag att 

det fortfarande sker aga i svensk barnuppfostran. Eftersom det nu är straffbart att utföra aga i 

sin uppfostran tror jag att agan sker i det dolda och att barn som är utsatta för en 

barnuppfostran med fysiska bestraffningar inte vågar träda fram på grund av rädsla. Detta är 

ännu bara en stark anledning till att kämpa för vidare utvecklingen av barns rättigheter. Inget 

barn ska behöva uppleva våld i sin vardag. Barn ska vara trygga hos sina föräldrar, i sitt hem 

och i samhället. 

Det är även andra vuxna utöver föräldrar som utnyttjade att det inte fanns något upprättat 

förbud mot aga under 1970-talet. Ett exempel på en sådan vuxen skildrar ett barn i en 

insändare i Kamratposten när hen berättar om en lärare som har en gammaldags metod att 

bestraffa sina elever genom att sätta en dumstrut på den elev som beter sig illa. Kamratposten 

uppmärksammar att detta är olagligt och uppmanar barnet som berättat om lärarens metod att 

tala med sina föräldrar eller en annan vuxen i barnets närhet. Detta påvisar den utveckling 

som skett av barnens rättigheter genom denna undersöknings valda tidsperiod, 1970–1989.
113

  

Hemmet är inte den enda platsen barn beskriver att de känner sig osäkra i utan även i 

skolverksamheten upplever många barn som en otrygg plats. ”Vad vuxna inte visste om barn” 

är en kort artikel ur Kamratposten baserad på en undersökning som gjorts tillsammans med 

barn. Denna artikel tar upp att majoriteten av barn har blivit utsatta för fysiskt våld i skolan, 

av andra barn, och känner stor rädsla för detta. En annan intressant aspekt som artikel tar upp 

är att nästan övervägande av de intervjuade barnen önskade sig snällare föräldrar, inte 

presenter och saker. En väldigt intressant skildring av hur barn uttrycker sin psykiska hälsa 

genom Kamratposten.
114

 

3.1.2 Hur uppmärksammades barns och ungdomars psykiska ohälsa under 1970–1980-talet i 

Kamratposten? 

Andra frågeställningen som tas upp i denna undersökning är ”Hur uppmärksammades barn 

och ungdomar psykiska ohälsa under 1970–1980-talet utifrån Kamratpostens perspektiv?” och 
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besvaras genom analyser gjorda på olika reportage, artiklar, insändare och brev skrivna av 

både barn och vuxna. 

I Kamratposten berättar ett barn om sin situation som fosterbarn och hur det har påverkat 

dennes psykiska hälsa. Exempelvis berättar barnet om hur hens klasskamrater frågade om 

hens föräldrar. Barnet upplevde detta som plågsamt eftersom om hen berättade sin situation 

som fosterbarn brukade de andra barnen reta hen och hen kände sig annorlunda i negativ 

bemärkelse. Detta påverkade barnets psykiska hälsa.
115

 

Under min undersökning fann jag i ett flertal nummer, både under 1970-talet och 1980-talet, 

barn som uttryckte psykisk ohälsa i Kamratposten. Exempelvis i en insändare skriver ett barn 

om sina tankar, där hen upprepade gånger skriver att livet känns meningslöst och att barnet 

upplever dagligen ångest och brist på livsglädje.
116

 

Något som visar sig väldigt tydligt i genomgången av Kamratpostens historia är betydelsen av 

Sztompkas aktörsbegrepp. Främst för att tidskriften vuxit ur en individs handlingar, från att ha 

varit sagobok till att bli en välkänd barntidning, till att bli en stor aktörsgrupp som påverkar 

samhället(exogent), i enlighet med Sztompkas aktörsbegrepp. Det går även att applicera 

Parsons utvecklingteori, men dock blir teorin problematisk. Utvecklingen som sker är ständig 

men inte alltid gynnsam, vilket stämmer överens med Parsons utvecklingsteori. Tidningen 

skildrar även, vad som ibland kan tolkas som en tillbakautveckling, en tillbakagång till det 

traditionella vid vissa årtionden, något som Parsons teori hävdar inte är möjligt. I en 

diskussion kan man däremot ta upp om en utveckling väl har skett om det någonsin kan ske en 

”tillbakautveckling” eftersom det redan skett en process som inte är omvändbar.  

3.1.3 Vilka åtgärder beskrivs i Kamratposten som inrättades för att förbättra barn och 

ungdomars psykiska hälsa? 

Den sista frågeställningen är ”Vilka åtgärder beskrivs i Kamratposten som inrättades för att 

förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa?” och besvaras genom analyser gjorda på 

tidningen och dess resultat. Exempelvis finns det material som skildrade samarbetet som 

uppstod mellan Kamratposten och organisationerna BRIS och BUP. Ett flertal artiklar belyser 

detta samt att tidskriften i ofta publicerar kontaktuppgifter till hjälporganisationen BRIS och 

BUP. Tidningen uppmanar barn och ungdomar att kontakta någon av organisationerna om de 

känner ett nedsatt välmående, eller om barnet känner att de lider av psykisk ohälsa. I olika 

artiklar skriver tidningen om de vanligaste orsakerna till att barn vänder sig till BRIS. 
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Exempel på dessa anledningar är föräldrars alkoholmissbruk, mobbning, dåliga 

familjeförhållanden, verbal och fysiska bestraffningar och alla dessa orsaker leder till psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar.
117

  

I grundandet av BRIS kan man tydligt applicera Scztompkas teoretiska aktörsbegrepp och se 

att individens handling resulterar en social förändring. Trots motståndet till ett förbud fick 

senare individen som grundade BRIS, som utvecklades till en stor organisation, senare igenom 

sitt mål införa ett lagstadgat förbud mot aga. Det vill säga att den enskilda individen har 

skapat sig en aktörsgrupp(endogent) som i slutändan påverkade samhället(exogent) till en 

förändring, som hamnar inom ramarna för Scztompkas aktörsteori  

En annan åtgärd som införs och uppmärksammas av Kamratposten är införandet och arbetet 

som skolkuratorer utför i skolverksamheten. År 1976 publiceras ett långt reportage som 

skildrar hur skolkuratorerna arbetade inom skolverksamheten och ger även ett perspektiv om 

hur det är för eleverna som gick hos en skolkurator. Det skrivs om hur eleverna kan finna stöd 

hos denna person, och att skolkuratorer även var ett relativt nytt fenomen inom skolvärlden. 

Tidigare hade man endast en skolsköterska som skulle hantera liknande ärenden, men hen 

hanterade främst fysiska skador. Samhället, och skolverksamheterna, var inte tillräckligt 

upplysta om psykisk ohälsa förr utan med ny forskning inom ämnet började man att införa 

skolkuratorer till skolverksamheten för att minska på psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar.
118

 

Utifrån denna undersökning går det att följa utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatri, 

BUP, och se framväxten av denna institution kommer utifrån i samhället (exogent) till 

skillnad från institution BRIS som har utvecklats inifrån aktörsgrupperna själva (endogent). 

Utvecklingen som skett under denna period följer Parsons teori om att utvecklingen sker 

framåt. Mönstret som kan ses när denna teori appliceras på dessa institutioner är att BUP som 

främst grundades för att samhället var i behov av en psykiatri endast för barn och ungdomar 

och detta åtgärdade regeringen. BUP fortsätter att främst vara styrd av regeringen (exogent) 

fram till dess nedmontering. Samma mönster går att se i institutionen BRIS som däremot vars 

framväxt styrs främst av aktörsgruppen själv (endogent). BRIS är än idag en institution som är 

aktörsstyrd. Teorin blir dock problematiskt när man jämför undersökningen utveckling mot 

den utveckling som sker idag. Enligt Parsons teori går utvecklingen endast framåt och kan 
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inte gå tillbaka, vilket som faktiskt har skett med nutidens utveckling av barns rättigheter i 

och med nermontering av både psykvård för barn- och unga och kollektiv skoldemokrati. Det 

går dock att diskutera om en nedmontering är en återgång eller om det är en utveckling i sig 

och är en del av processen av barns rättigheter. Om man kan tolka nedmonteringen på detta 

sätt går det fortfarande att applicera Parsons utvecklingsteori på denna undersökning även vid 

en jämförelse mot nutidens utveckling. 

För att summera, utifrån denna undersökning, utvecklas yrket skolkurator till en heltidstjänst 

som innebär formell universitetsutbildning som formades efter de nya arbetsuppgifterna som 

kuratorn inkluderades i sina arbetsuppgifter. Utifrån källorna som jag granskat kan man även 

se att etniska riktlinjer utvecklades inom yrket vilket i sin tur bidrog till minskandet den 

psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i skolverksamheten. Till en början fanns det inga 

riktlinjer eller yrkesinnehåll uttryckt för yrket vilket gjorde att skolkuratorn främst fokuserade 

på arbetsuppgifter som var studie- och yrkesorienterade men under 1970-talet började man 

uttrycka, i konkreta termer, ett yrkesinnehåll och arbetssätt i skrift. 

Skolkuratorns utveckling är ett resultat av samhällets framväxt och exogena krav medborgare 

begärt. Detta resultat delar även BUP som också vars utveckling skett på grund av samhällets 

behov. BRIS och Kamratposten har istället utvecklats utifrån enskilda individers eller/och 

gruppers arbete för att förbättra situationen, dvs  endogena faktorer. En synpunkt som blir 

framträdande efter att ha applicerat dessa faktorer (BRIS och Kamratposten) är att den 

enskilda individens handlingar kan påverka ett helt samhälle. Med drivna människor i en 

aktörsgrupp kan dessa skapa en stor förändring, som exempelvis att kämpa för att införa ett 

agaförbud. Dessa faktorer har gynnat framväxten av barns rättigheter. Andra sidan är att även 

samhällets behov har spelat stor roll för aktörerna att ha möjlighet att utvecklas. Samhällets 

behov bidrog till utvecklandet av skolkuratorernas roll inom skolverksamheten och deras 

arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa. Med ett stort behov att åtgärda den växande 

psykiska ohälsan hos unga skapades BUP. Dessa faktorer har också varit av stor vikt vid 

denna undersökning. Därför är min slutsats att både exogena och endogena aktörer behövs för 

att driva utvecklingen framåt. 

3.2 Slutsatsen 

Resultatet av denna undersökning anser jag, baserat på mina analyser, är att det skedde en 

enorm utveckling av barns rättigheter i samband med att debatten om agaförbudet initiera 
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under 1970-talet.
119

 Kamratposten blev tidskriften som bidrog till kunskapsspridning hos barn 

gällande samhällsfrågor vilket jag också anser bidrog till denna enorma utveckling av barns 

rättigheter samt uppmärksammandet av psykisk ohälsa. Med debatten om agaförbudet i 

samband med kunskapsspridningen som Kamratposten gjorde resulterade även i grundandet 

av olika hjälporganisationer som stöttar utvecklingen av barns rättigheter, exempelvis BRIS 

och BUP. Tidskriften blev även en trygghet för barn i och med att de kunde uttrycka sin åsikt 

i tidningen, fick information vart de kunde vända sig till i svåra situationer samt blev 

inkluderade i samhällsförändringar. Kamratposten tog på sig uppgiften att informera barn om 

inte bara samhällsförändringar utan även om barns rättigheter, något som barnen inte tidigare 

fått tagit del av på liknande sätt förut. Kamratposten, BRIS, BUP och utvecklingen av yrket 

skolkuratorer blev grundstenarna i utvecklingen av barns rättigheter under denna period vilket 

syns väldigt tydligt utifrån analyserna gjorda på artiklar, brev, insändare och reportage ur 

Kamratposten. 

Kamratposten lyfter både vuxna och barns perspektiv på samhällsutvecklingen som sker 

under 1970–1989. Detta ger en bra kontrast till denna undersökning som får två olika sorters 

perspektiv på utvecklingsprocessen av barns rättigheter. Med varje analyserat nummer av 

tidskriften märks en gradvis förändring i perspektiven på barns rättigheter. Exempelvis 

perspektivet på barnaga. Från att både barn och vuxna haft svårt att definiera barnaga, till att 

anse att detta är något som absolut bör förbjudas. Psykisk ohälsa börjar i samband med 

debatten om barnaga att uppmärksammas och blir väldigt tydlig i början på 1980-talet.  

Slutsatsen för denna undersökning blir därför att i och med uppmärksammandet av psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar i samband med debatten om agaförbudet resulterade i olika 

åtgärder som gynnade utvecklingen av barns rättigheter. Dessa åtgärder var exempelvis 

konkretiseringen av yrket skolkurator i skolverksamheten och grundandet av olika 

hjälporganisationer såsom BRIS och BUP. Processen var tidskrävande och började 1970 och 

fortsatt in i vår tid, trots att största utvecklingarna sker under 1970–1989 utifrån de analyser 

gjorda utifrån information taget ur Kamratposten. Dessa förändringar, exempelvis införandet 

av agaförbudet och åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar, är 

en liten bit på vägen till att fullända barns rättigheter men är arbetet är långt ifrån färdigt. 

Målet är att varje barn ska känna sig trygg i sitt hem, i sin skola och i sitt samhälle. Detta mål 

inkluderar alla världens barn och inte bara barn i det svenska samhället.  
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Tidigare forskning har främst fokuserat på utvecklingen av barns rättigheter i ett större 

perspektiv och utgått utifrån vuxnas perspektiv och skildringar på ämnet. Eftersom 

Kamratposten skildrar både vuxna och barns perspektiv får min undersökning en väldigt 

målande bild hur det faktiskt gick till och hur det var att vara barn på 1970–1989-talet.
 

Annan forskning har ofta även ett nutidsperspektiv och är därmed inte en historisk 

undersökning. Detta gör att denna studie tillför nya analyser och kunskaper till ämnet barns 

rättigheter och barns psykiska ohälsa. Barns resonemang och åsikter angående barns 

rättigheter och psykisk ohälsa skildras genom Kamratposten under tidsperioden 1970–1989, 

som blir viktig för resultatet av denna undersökning. 

Jag vill uppmuntra fördjupad och vidare forskning inom utvecklingen av barns rättigheter och 

faktorer till barns psykiska ohälsa för att fortsätta hitta nya kunskaper inom området som kan 

gynna utvecklingen av barns rättigheter. Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett citat från en 

författare som också kämpade för barns rättigheter och säger följande om hur man bör 

uppfostra barn; 

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv” -

Astrid Lindgren 
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