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Sophia och hennes farmor vandrade runt på sommarön. De upptäckte den tillsammans, och i sina 

samtal kom de in på livets viktigaste frågor. Inte så underligt, eftersom Sophias mamma var död. Och 

därför inte heller så underligt att de talade om änglar: 

Får änglarna flyga ner i helvetet? (frågade Sophia). 

Säkert.  Där kan ju finnas en massa av deras vänner och bekanta. 

Nu fick jag fast dig! ropade Sophia. Igår sa du att det inte finns något helvete! 

Hennes farmor blev förargad och satte sig upp och sa: Jag tycker precis likadant idag. 

Men det här är ju bara en lek. 

Det är ingen lek, det är allvar när man pratar om Gud! 

Han skulle aldrig hitta på något så dumt som att göra ett helvete. 

Visst har han gjort det. 

Nej det har han inte.  

Jo! Ett stort väldigt helvete! 

Farmorn reste sig alldeles för hastigt för hon var arg, hela hagen vände sig runt och 

hon höll på att tappa balansen. Hon väntade lite och sa: Sophia. Det här är absolut 

ingenting att gräla om. Du kan väl begripa att livet är tillräckligt besvärligt utan att man 

ska bli straffad för det efteråt. Man blir tröstad, det är ju hela idén. 

Det är visst inte besvärligt, ropade Sophia. Och vad gör du med djävulen då! Han bor ju 

i helvetet!  

Ett tag funderade farmorn på at säga att han inte heller fanns men hon ville inte vara 

stygg……..  

… därefter sa hon: Kära barn, jag kan inte med bästa vilja i världen börja tro på 

djävulen vid min ålder. Du kan tro som du vill men du måste lära dig tolerans. 



2 
 

Och vad är det då, frågade barnet trumpet. 

Det är att respektera andras åsikter. 

Och vad är att respektera! skrek Sophia och stampade i marken. 

Att låta andra tro som de vill! ropade hennes farmor. Jag låter dig tro på fan och du 

låter mig låta bli. 

Du svor, viskade Sophia.  

 

Tove Janssons text i Sommarboken är 40 år gammal men känns högaktuell. Vi kan läsa den som en 

illustration till några av de viktigaste principerna i FN:s barnkonvention: Barnets rätt till integritet, 

grundad i ömsesidig respekt. Rätten till tankefrihet och att få komma till tals. Rätten till andlig och 

moralisk utveckling, liksom den vuxnes ansvar att ge barnet vägledning i utövandet av den rätten. För 

vad är det Sophias farmor sysslar med om inte en rakryggad och samtidigt både känslig och ömsint 

vägledning i moraliska och andliga frågor.  

Barnkonventionen förhandlades fram i Genève under åren 1979-1989. Som Rädda Barnens 

representant var jag medlem i den grupp av frivilligorganisationer, som följde arbetet på nära håll 

och som också direkt kunde påverka det. Inte minst minns jag det nära samarbete vi hade med 

företrädare för de nordiska regeringarna. Därför är det spännande att nu, 23 år senare, i ett nordiskt 

sammanhang som detta, få reflektera över den utveckling som varit sedan dess. Hur ser barns och 

ungdomars situation ut idag? Hur har vi lyckats förvalta det tänkande och de budskap som ryms i 

barnkonventionen? Barnombudsmännen i Finland och Sverige har nyss samtalat om det. Jag ska 

bidra med några tankar från min erfarenhet.  

I barnkonventionens artikel 39 stadgas att staterna ska ”vidta alla lämpliga åtgärder för att främja 

fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av 

vanvård, utnyttjande eller övergrepp.” Det kan handla om barn som misshandlats eller farit illa på 

annat sätt i en svensk eller finländsk familj. Eller om ett flyktingbarn som kommer till något av våra 

länder med traumatiska upplevelser, kanske ett av alla de barn som just nu är på väg från krigets 

Syrien. Och så lägger FN till en viktig anvisning till oss: ”Sådan rehabilitering och sådan 

återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.”  

Hälsa, självrespekt och värdighet – för mig som socialt engagerad barnläkare har de orden blivit 

något av ett mantra, att ständigt upprepa och reflektera över.  

Låts oss börja med hälsan. ”Hur mår våra barn och ungdomar nuförtiden?” Det är en fråga jag ofta 

får, nästan alltid ställd med ett bekymrat tonfall. Man hänvisar till egna minnen av en mer 

bekymmersfri barndom i det förflutna – eller till aktuella studier som visar hur vanligt det idag är 

med psykosomatiska symtom, depressioner och självskadebeteende bland ungdomar. Vad är det 

egentligen som har hänt? 

Frågan om barns och ungdomars hälsa är komplicerad. Om vi jämför med hur det var förr befinner vi 

oss på osäker mark. Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Det finns i Sverige studier från slutet 

av 1940-talet och det tidiga 1950-talet. Men de bygger på uppgifter från föräldrar och lärare. Ingen 
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frågade på den tiden oss barn om hur vi mådde. Men våra föräldrar och lärare menade att uppemot 

20 procent av oss hade så allvarliga psykiska problem att vi behövde snar hjälp.  

Det är ungefär samma siffror som vi brukar få idag när vi frågar ungdomarna själva. Men problemen 

ser annorlunda ut. Det våra lärare och föräldrar oroade sig över på 1950-talet var de blyga, hämmade 

och ”neurotiska” barnen, nattvätarna och tumsugarna. Och så de ”olydiga” barnen, de bråk- och 

stöldbenägna tonårspojkarna och de promiskuösa tonårstjejerna. Idag, när ungdomarna själva får 

beskriva sin verklighet, är det andra problem som dominerar: koncentrationssvårigheter, rastlöshet, 

ont i magen, svårt att sova, stress, höga prestationskrav, deppighet. Så nog är det annorlunda – men 

har det blivit värre? 

Ja, möjligen. Under den tid då ungdomarna själva fått berätta, alltså under de senaste 20-25 åren, 

har antalet symtom ökat, i Sverige främst bland tonårstjejer. Men det har skett under en tid då det 

blivit vanligare och mer tillåtet att berätta om hur man mår, både inför skolsköterskan och i sociala 

medier, särskilt just bland tjejerna. Och det har skett under en tid då kraven på hur man ska må, 

känna sig och se ut för att räknas som riktigt normal har skruvats upp. Hälsan har blivit något av en 

ny religion. Man ska vara snygg, vältränad, socialt kompetent, glad, rolig och tänka positivt – annars 

är det något som är fel. Inte så konstigt om man då låter bekymrad när forskarna kommer med sina 

enkäter.  

Jag hör alltså till dem som vill mana till viss försiktighet när vi uttalar oss om förr och nu. 

En annan viktig fråga är hur våra barn och ungdomar i Norden mår, jämfört med ungdomar på andra 

håll i världen. Här finns numera en hel del studier, bland annat från WHO och UNICEF, som kan ge en 

viss uppfattning om det. Och för att göra en lång historia kort: Våra barn och ungdomar i Norden 

tycks på det stora hela må bra, både fysiskt och psykiskt. Samtidigt visar studier från just UNICEF att 

barns hälsa är starkt relaterad till deras sociala verklighet. Fattiga barn i fattiga länder mår sämre, 

både fysiskt och psykiskt, än andra. Och eftersom vi lever i några av världens rikaste länder är det 

därför inte så konstigt att våra barn inte bara har det bra utan också mår bra.  

Men här finns ett observandum, åtminstone för Sveriges del. Det gäller just tonårstjejerna. De mår 

inte så bra som de borde göra i ett land som vårt. Främst dominerar hos dem känslan av att inte 

räcka till, att inte vara bra nog - stressrelaterade symtom och deppighet. De lyckas bättre i skolan än 

killarna, men mår sämre. Som skolläkare har jag suttit i otaliga samtal med tjejer om just detta. De 

brukar beskriva det så att det är den samlade bördan som till slut ger utslag. Det finns så många 

fronter att bevaka. Man ska inte bara lyckas i skolan utan man ska också bevaka sin position i 

tjejgruppen, vara attraktiv som tänkbar partner, hålla koll på facebook och dessutom försöka hålla 

föräldrarna på gott humör. Det blir för mycket till slut. 

Samtidigt vill jag också här höja ett varningens pekfinger – och det gäller killarna. Tjejerna har, inte 

minst genom sociala medier, utvecklat sin förmåga att tala om känslor. Många av killarna håller dem 

fortfarande inom sig. Därför berättar de inte om dem, inte heller i forskarenkäter. När de till slut 

exploderar sker det inte sällan genom självdestruktiva eller destruktiva handlingar, ibland med 

förödande konsekvenser för dem själva eller för andra. 

De samhällsinsatser som jag ser som de viktigaste är ett förbättrat stöd till barnen och ungdomarna 

själva - men också till föräldrarna förstås. I Sveriges nya skollag stadgas att varje skola nu ska ha 
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tillgång till ett elevhälsoteam, där det ska finnas både skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och 

specialpedagog. Det är ett viktigt steg på vägen. Alla barn finns i skolan, och där ska de också få den 

hjälp de behöver, på sina egna villkor.  

Några har velat göra en sak av de skillnader man kan se mellan Finland och Sverige när det gäller 

ungdomars hälsa. Som att tonårstjejerna tycks må sämre i Sverige. Eller att mobbning och 

alkoholrelaterat missbruk tycks vara vanligare i Finland. Jag gick igenom detta noga för några år 

sedan i samband med en debatt vi hade om den finländska och den svenska skolans för- och 

nackdelar. Likheterna mellan våra länder var långt mer påfallande än skillnaderna. Och de trender vi 

kan se här tycks vara en del av de trender vi ser i hela Europa. Så låt oss uppehålla oss vid dem 

istället. 

Det dominerande hälsoproblemet bland barn och ungdomar, både hos oss i de nordiska länderna och 

i Europa som helhet, är de växande klyftorna. De flesta barn och ungdomar mår alltså på det stora 

hela bra. Men den minoritet som inte gör det ser dels ut att växa något, dels må allt sämre. I Sverige 

ser vi det tydligast i storstäderna. Jag har arbetat i Malmö, och där blir skillnaderna närmast 

övertydliga. Barn och ungdomar i vissa stadsdelar mår dramatiskt sämre än deras kompisar i andra 

delar av staden. Och skillnaderna ökar hela tiden.  

Rädda Barnen genomför varje år en kartläggning av barnfattigdomen i Sverige. Begreppet har blivit 

kontroversiellt. Några menar att det är utmanande och missvisande att överhudtaget tala om 

fattigdom i våra länder. Samtidigt visar en rad internationella studier att just den relativa 

fattigdomen har stor betydelse för hälsan. Det ligger i människans, och inte minst i den unga 

människans, natur att jämföra sig med dem man har inom synhåll. Barnet i Åbo eller Malmö som inte 

ha råd med en cykel eller en ny vinterjacka, eller inte kan följa med på en skolutflykt när alla andra 

klasskompisar har råd, märker det och mår inte bra av det. Ökad jämlikhet tycks i själva verket vara 

en av de viktigaste förutsättningarna för en förbättrad folkhälsa, inte minst bland barn. 

En vanlig uppfattning är att den ökade invandringen är orsaken till de ökade klyftorna. Det är en 

alldeles för enkel analys. Vi ser samma tendens till ökade klyftor över hela Europa, oberoende av hur 

stor invandringen är i de olika länderna. Och det är verkligen inte bara invandrade barn som är fattiga 

och som har en sämre hälsa. Vi vet att de barn som omhändertagits av samhället, oberoende av 

etnisk eller social bakgrund och oavsett om de befinner sig på institution eller i familjehem, har en 

sämre hälsa än andra barn. Dessa redan drabbade och väl kända barn borde vi kunna göra mycket 

mera för.  

 

”Hälsa, självrespekt och värdighet”… så lyder alltså orden i barnkonventionens artikel 39. Självrespekt 

och värdighet kan tyckas vara synonymer, men jag vill göra ett försök att skilja dem åt.  

”Vad är att respektera?” frågade Sophia sin farmor. Som gav ett mycket bra svar, tycker jag: ”Att låta 

andra tro som de vill!”  

Respekt har flera innebörder i det svenska språket. En betydelse gränsar till rädslan. Att respektera 

sina föräldrar eller lärare var tidigare detsamma som att ”frukta” dem, alltså att vara lite rädd för 

dem. Också i modernt språkbruk kan en sådan biton finnas. Jag hör ibland ungdomar säga: ”Det 

gäller att ha respekt!” med innebörden att det gäller att se till så att andra är lite rädda för en.  
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När den polske barnläkaren Janusz Korczak 1928 publicerade sin uppmärksammade bok Barnets rätt 

till respekt vände han verkligen upp och ner på begreppen. Självklart menade han inte att vuxna 

skulle ”frukta” barn, alltså vara rädda för dem. Hans budskap var ett annat: Barn är också människor 

och ska behandlas därefter! I barnkonventionens mening har ordet respekt samma innebörd som hos 

Korczak. Och självrespekt betyder därför att respektera sig själv som en fullvärdig människa. Ett barn 

ska stolt kunna säga till sig själv: 

”Jag är en människa, precis som alla andra här. Lika mycket människa som mina kompisar, mina 

föräldrar, mina lärare. Vem jag är eller varifrån jag kommer spelar ingen roll, inte heller vilka mina 

föräldrar är, inte heller vad jag varit med om. Inte ens det allra mest smärtsamma och förnedrande 

som hänt mig kan ändra på det – jag är lika mycket människa ändå. För jag ÄR en människa. Och alla 

människor har samma värde.”  

Självrespekt har alltså med människovärde att göra. Och så finns det en undermening: Bara den som 

har respekt för sig själv kan respektera andra. Därför finns det en poäng i att begreppet finns med 

just i artikeln om rehabilitering. Ett barn som farit illa, som kanske misshandlats, vanvårdats, svikits 

eller torterats, har fått sin känsla av självrespekt hotad. I rehabiliteringens uppdrag ingår därför att 

återställa självrespekten så långt det låter sig göras. För att barnet när det sedan växer upp ska kunna 

respektera andra människor och deras människovärde.  

Om självrespekt har med människovärdet att göra så är begreppet värdighet mer knutet till ordet 

självkänsla, till det subjektiva upplevandet. Alltså inte så mycket till vem jag är som till hur det känns 

att vara den jag är. I barnkonventionen återkommer begreppet värdighet på flera olika ställen.  

Att känna värdighet är att känna att jag duger som jag är. Mina handlingar kan ifrågasättas, men inte 

jag själv. Motsatsen till en känsla av värdighet är en känsla av skam, alltså en känsla av att jag inte 

duger, att jag borde vara en annan. Jag är ”fel” helt enkelt. Jag har mött många ungdomar tyngda 

inte bara av skuldkänslor för saker de gjort utan också av skam för att de är som de är. Så jag vet hur 

skam i olika former kan undergräva självkänslan och känslan av värdighet. Barnkonventionen går 

tillrätta med vuxen skambeläggning av barn. ”Du borde skämmas!”-pedagogiken ställs med andra 

ord vid skampålen. 

Det är på tiden. Skambeläggande fostran, den som Alice Miller kallade ”den svarta pedagogiken”, var 

förr vanlig i våra länder.  Den bestod av våld eller hot om våld. Egentligen skulle föräldern inte 

behöva slå barnen mer än i undantagsfall. Det skulle räcka med riset på väggen. Så ingick rumsarrest, 

det vill säga inlåsning i ett rum, en garderob eller ett källarutrymmeEller känslomässig utfrysning – 

att helt sluta tala med barnet. Ofta var dessa isoleringsstraff, fysiska eller emotionella, kopplade till 

krav på att barnet skulle be om förlåtelse för att åter tas in i gemenskapen. Allt gick alltså ut på att få 

barnet att känna sig mindervärdigt och att demonstrera vuxen maktordning. 

Det har tagit lång tid att göra upp med denna form av fostran, och jag vill hävda att vi ännu inte är 

klara med det. Ett viktigt steg på vägen var förbudet mot aga i både skola och hemmen. Sverige var 

här först – vi fick vårt förbud mot skolaga 1959 och vårt förbud mot aga i hemmen 1979. Det skedde 

inte utan motstånd. Hälften av Sveriges föräldrar menade då att staten inte skulle lägga sig i 

föräldrarnas uppfostran och att de själva måste få avgöra vilka medel som skulle användas innanför 

hemmets väggar. Idag har den siffran sjunkit till under 10 procent. En liknande utveckling har vi sett i 

andra länder som infört agaförbud. Så om vi ser till föräldrars attityder har mycket positivt hänt.  
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Men det finns orosmoln, som gör att barnets rätt till en känsla av värdighet fortfarande är hotad, och 

jag vill peka på ett par av dem. Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel i Sverige sjönk under 

1980-talet men har sedan ökat på nytt. Länge trodde vi att det främst berodde på att man från 

förskola, skola och hälsovård oftare anmälde misstänkta fall. Och en tendens har jag som skolläkare 

själv kunnat se: Det är idag mycket vanligare än för trettio år sedan att barn själva kommer till en 

lärare eller till skolsköterskan och berättar om att de blivit slagna. Barn vet om sina rättigheter och 

finner sig inte längre i att bli misshandlade. 

Så långt är allt gott och väl. Men det finns tecken som tyder på att det också skett en faktisk ökning 

av misshandeln. Ett mönster är då tydligt: Det är idag ovanligt att föräldrar slår sina barn för att 

uppfostra dem, alltså för att de tror att agan gör barnen gott. Långt vanligare är att misshandeln sker 

som ett utslag av desperation och vanmakt. Det rör sig ofta om föräldrar i socialt eller emotionellt 

trängda situationer. Ofta riktas då våldet mot både vuxna och barn. Den enskilt största riskfaktorn för 

ett barn tycks vara att en av föräldrarna, oftast mamman, utsätts för misshandel. Förutom det 

trauma det innebär att bli vittne till hur den vuxne blir slagen ökar risken för att också barnet ska 

misshandlas. Särskilt om alkohol är inblandat, vilket ofta är fallet.  

Också här finns en koppling till fattigdom, trångboddhet och arbetslöshet. Det är viktigt att vi förstår 

det. Annars kan vi frestas att tro att vi kan lösa problemen med hjälp av allehanda kurser i gott 

föräldraskap. Det vore ett misstag, särskilt som en del inslag i sådana kurser kan innebära ett 

riskmoment i sig. Och här kommer jag till orosmoln nummer två: 

Under senare år har vi sett en snabb expansion av manualbaserade föräldrastödsprogram, ofta 

importerade från USA, Kanada eller Australien. De är utvecklade för behandlingsarbete i familjer som 

har barn med beteendeproblem men har sedan kommit att användas också som mer allmänna 

program, för ”vanliga” föräldrar. De innehåller en del bra inslag, men tyvärr ibland också metoder av 

det slag som marknadsförts av SuperNanny. Här finns både isoleringsstraff, nu kallat timeout, och 

emotionell utfrysning, nu kallad ignorering.  

I Sverige har vi haft en het diskussion om dessa program, och de flesta av dem har nu anpassats till 

svenska förhållanden - de repressiva momenten har med andra ord rensats ut eller åtminstone 

tonats ned. Avsikten med programmen är säkert god – att ge föräldrar så kallade verktyg till hur de 

ska hantera konfliktfyllda situationer, som alternativ till att bruka direkt våld. Men effekten kan bli 

den motsatta om föräldrar får uppfattningen att tuffare gränssättning och hårdare tag är den väg de 

ska gå. Då hotas barnets känsla av värdighet. Då ökar risken för att föräldrarna, när de blir riktigt arga 

och de rekommenderade verktygen inte fungerar, ändå tar till våld. Och då finns det skäl att påminna 

om vad Astrid Lindgren sa i sitt tacktal när hon i oktober 1978 fick ta emot Tyska Bokhandelns 

Fredspris: 

Visst skall barn ha respekt för sina föräldrar, men sannerligen – föräldrar skall också ha 

respekt för sina barn och inte missbruka sitt övertag över dem. En ömsesidig 

kärleksfull respekt, det ville man önska alla föräldrar och alla barn. 
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Ärade åhörare: 

Hälsa, självrespekt och värdighet – dessa tre. Vi har kommit en bit på väg, men vi har långt kvar att 

gå. Vi gör klokt i att göra det tillsammans.  

Tillsammans, över nationsgränserna. 

Tillsammans med barnen. 

 

 

  

 


