
Metoder – eller tillvägagångssätt? 
Tillsammans med BVC-sjuksköterskan sitter jag och talar med ett föräldrapar om sömn. De 

har en tio månader gammal flicka som har svårt att komma till ro på natten.  Hon somnar ofta 

i lagom tid, men efter ett par timmar vaknar hon och gråter. Helst vill hon ha mat – mamman 

ammar fortfarande morgon och kväll, men flickan vill ha extramål på natten. Hon kan vakna 

varannan timme på samma sätt.  

Föräldrarna är väl informerade om de olika ”metoder” som finns. På nätet har de 

orienterat sig om både femminutersmetoden och Anna Wahlgrens Sova hela natten-kur, men 

de förklarar att de inte vill pröva någon av dem. Så har de nyss läst Elizabeth Pantleys bok 

Somna utan gråt. Den kändes mer rätt, och en del tips i den var bra. Men ändå vill det inte 

riktigt fungera. Så hur gå vidare? 

Vi sitter en timme och talar om detta. Vi talar om sömnomsorg, om sovplats och 

samsovningens för- och nackdelar, om föräldrarnas arbetssituation, om möjligheterna att 

hjälpas åt så att båda föräldrarna ibland får sova en hel natt, om amningen och bästa tidpunkt 

för eventuell avvänjning – en hel del annat hinner vi också med. Den sista kvarten börjar vi 

sammanfatta. Föräldrarna har kommit med flera uppslag som de vill höra vår uppfattning om, 

och vi har också en del att bidra med. Till slut enas vi om en plan, skräddarsydd för just denna 

familj i just denna situation. Vi bestämmer oss för ett uppföljande samtal en månad senare för 

att se hur det går.  

Är det en metod vi då enats om? Nej, vi har enats om ett tillvägagångssätt. En metod 

är något annat.  I vetenskapligt sammanhang talar vi om en forskningsmetod eller en 

undersökningsmetod. Den använder vi då vi ska undersöka en viss företeelse i en viss miljö. 

Om vi till exempel ska intervjua ett antal föräldrar om barnens sovvanor måste vi bestämma 

oss för hur dessa intervjuer ska ske. Intervjumetoden bör vara väl utprövad och ha visat sig 

fungera bra vid tidigare undersökningar. Den metod vi väljer ska sedan tillämpas lika vid 

varje intervjutillfälle. Annars kan vi inte dra några säkra slutsatser.   

När vi som läkare behandlar sjukdomar och andra avvikelser, alltså ägnar oss åt terapi 

eller vill kurera, använder vi olika behandlingsmetoder. Också dessa ska vara väl utprövade 

och ha visat sig vara effektiva. Vi säger att de ska vara evidensbaserade, vilket innebär att 

flera oberoende studier av tillräckligt god kvalitet ska ha visat att de verkligen fungerar. När 

vi sedan ska behandla ett barn är vi noga med att använda dem just på det sätt som de är 

utprövade. Annars vet vi inte riktigt vad vi gör. 



Alla behandlingsmetoder har för- och nackdelar. I medicinska sammanhang talar vi om 

biverkningar. En bra tumregel är att ju mer verkningsfull en metod är, desto fler biverkningar 

ska vi förvänta oss. Verkningsfulla metoder ingriper ofta på djupet i kroppens och själens 

olika system, och det är ofta i det närmaste omöjligt att styra behandlingen så att den bara får 

positiva effekter.  

När vi överväger att använda en viss behandlingsmetod måste vi alltså alltid avväga 

fördelarna mot nackdelarna. Är vinsten med behandlingen så stor att den med råge uppväger 

de biverkningsrisker som vi måste kalkylera med?  

Låt oss för att tydliggöra det hela återgå till familjen med den tio månader gamla 

flickan, som vaknade på nätterna. Här bestämde vi oss för ett tillvägagångssätt, en enkel plan 

för hur föräldrarna skulle göra för att få flickan att sova bättre och för att själva orka med. 

Planen var individuellt anpassad till den aktuella situationen. Vi såg problemet som 

visserligen besvärligt för föräldrarna men ändå gott och väl liggande inom det som vi kan 

kalla normalområdet. Det är långtifrån ovanligt att barn i den åldern vaknar på natten – av en 

rad olika skäl. På något vis måste man handskas med den situationen, och en del föräldrar 

behöver hjälp för att hitta ett bra tillvägagångssätt. Men någon behandling i egentlig mening 

är det inte fråga om. Och därför finns inte heller behov av någon speciell metod.  

Det är min övertygelse och erfarenhet att många föräldrar i sådana situationer kan bli 

hjälpta av omsorgsfulla och insiktsfulla samtal med kloka personer som har erfarenhet av 

sådana bekymmer. Personer som kan finnas i familj, vänkrets, i en föräldragrupp på BVC 

eller på nätet – eller bland personalen på BVC eller i förskolan. De allra flesta problem av det 

här slaget kan lösas så.  

Men jag vet också att nätverken runt familjerna inte alltid är så täta som de borde vara. 

Några har ingen att tala med alls. Och jag har haft kontakt med familjer som känt sig besvikna 

efter besöket på BVC. I stället för samtal har de fått en folder i handen med standardråd av 

enklaste slag. Då kan allt förvärras, och en del föräldrar kan ibland komma ut i trötthetens 

yttersta träskmarker, där desperationen ligger nära.  

Situationen kan till slut bli så allvarlig att barnet och föräldrarna behöver mer regelrätt 

behandling för att vända på tillståndet. Nu, men först nu, kan metoder bli aktuella. Förr, när 

jag var nybliven barnläkare, användes ofta medicinering. Ett vanligt preparat var Theralen. 

Det fungerade ofta ganska bra, i den meningen att barnen sov bättre så länge de fick 

medicinen. Idag använder vi inte Theralen längre, i varje fall inte till barn under två år, och 

personligen har jag inte skrivit ut det till äldre barn heller. Av principiella skäl, men främst på 



grund av biverkningarna. Trötthet nästa dag, muntorrhet och förstoppning är vanliga. Men 

allvarligast är att man hos spädbarn sett några fall med andningsstörning.  

Men också psykologiska behandlingsmetoder har biverkningar, i varje fall de 

verkningsfulla. Problemet är att dessa inte är lika noga kartlagda. Femminutersmetoden har 

visserligen testats i flera vetenskapliga undersökningar, också i Sverige. Den har visat sig 

fungera ganska bra – många barn sover bättre, precis som efter behandling med sömnmedel. 

Frågan är alltså bara till vilket pris.  

Vilka biverkningar kan man egentligen vänta sig vid behandling med sådana metoder? 

Låt mig ange ett antal tänkbara genom att ställa några frågor: 

 

• Hur påverkas barnets tillit till en förälder som överger barnet och lämnar det åt 

sig självt när barnet känner sig som mest ledset och övergivet? På kort och på 

längre sikt? 

• Hur påverkas barnets känsla av värdighet och värde? 

• Hur påverkas barnets självbild på kort och lång sikt? 

• Hur påverkas anknytningen mellan barnet och föräldern? Finns risk för 

ambivalent eller till och med desorganiserad anknytning?  

• Hur påverkas det ömsesidiga samspelet mellan barnet och föräldern när 

föräldern instrueras att negligera barnets skrik? 

• Hur påverkas förälderns egen självbild och fortsatta föräldraförmåga av att 

undertrycka den naturliga impulsen att ta upp ett förtvivlat barn i famnen? 

 

Jag är väl medveten om svårigheten i att bedöma allt detta – det krävs lång tids uppföljning 

och väl utvecklad metodik för att nå klarhet. Det som bekymrar mig är att dessa frågor ofta 

inte ens ställs. Man låter sig nöja med de kortsiktiga effekterna utan att ens reflektera över vad 

man åstadkommer på längre sikt! Trots att den grundläggande kunskap vi har om självets 

utveckling och anknytningsprocessen borde ge anledning till allvarliga farhågor.  

Samma frågor måste ställas också när värdet och riskerna med Anna Wahlgrens metod 

ska bedömas. Här finns ingen forskning gjord överhuvudtaget. Men Anna Wahlgren och 

gruppen runt henne fortsätter att okritiskt propagera för metoden i sin helhet, trots de 

allvarliga invändningar som riktats mot den under senare år.  

Några av dem som förespråkat femminutersmetoden har däremot tagit intryck av den 

debatt som varit, och när denna ”somna själv-metod” nu rekommenderas sker det oftast i 



mildare form. De fem minuterna har minskats till 2-3, föräldern behöver inte längre stå 

utanför dörren utan kan sitta på en stol i samma rum som barnet, och det är inte längre 

förbjudet att ta upp barnet en liten stund om det är alldeles förtvivlat. Det är bra. Men jag 

tycker inte man gått tillräckligt långt. Fortfarande blir nattningen av ett barn lätt en 

maktkamp, som ska vinnas av föräldern och förloras av barnet. När detta med att gå och lägga 

sig och somna borde få vara en av dagens skönaste stunder.  

Man kan också fundera över om den metod man väljer, som i Berndt Eckerbergs och 

Anna Wahlgrens metoder, ska ta sikte på att förändra just barnets beteende – eller om man i 

stället ska arbeta med samspelet i hela familjen. Jag tror själv mer på sådana metoder – eller 

kanske snarare på ett sådant förhållningssätt. Det vilar på en humanistisk människosyn och på 

en respekt för barnets grundläggande rättigheter, och det är avgörande för mig. Men också här 

behövs mer forskning. Den verksamhet Jesper Juul bedriver inom sina så kallade Family-

Labs, och som nu är på väg att etableras också i Sverige, utgår visserligen från nya rön inom 

hjärnforskning och anknytningsforskning. Men vilka de långsiktiga effekterna blir för de 

familjer som tar del av verksamheten vet vi fortfarande för litet om. 

            Det finns tillfällen när man som förälder helt enkelt kan bli tvingad att gå in i ett 

regelrätt behandlingsprogram. Men om man ska acceptera någon ”metod” överhuvudtaget bör 

man först kräva att terapin leds av en behandlingsansvarig person med tillräcklig utbildning i 

metoden i fråga och att man får en noggrann redovisning av vilken forskning som ligger 

bakom metoden och om dess både för- och nackdelar. Man bör alltid misstro metoder som 

sägs vara verkningsfulla men sakna biverkningar. Sådana metoder finns inte!  
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