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I år är det 30 år sedan världen samlades kring Det internationella barnaåret. Det var det året, 
1979, som arbetet med FN:s barnkonvention startade. Det skulle ta ytterligare tio år innan den 
var klar. 1979 infördes också i Sverige den så kallade anti-agalagen, det vill säga den 
förändring i Föräldrabalken som nu stadgade att föräldrar fortsättningsvis inte fick använda 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Som exempel på sådan annan 
kränkande behandling angavs i propositionstexten rumsarrest eller att utan tillstånd läsa brev 
som ställts till barnet. 
 
1979 arbetade jag inom Barnhälsovården i Uppsala. Det var under denna tid som det 
nationella arbetet med föräldrautbildning kom igång. Den ursprungliga idén var att den skulle 
ske i tre steg. Det första steget var föräldraträffar på Mödravårdscentralen följda av ett tiotal 
träffar på Barnavårdscentralen under barnets första levnadsår. Steg 2 var tänkt att ske i 
förskolans regi, och steg 3 i skolans.  
 
Men under 1980- och 1990-talen kom bara steg 1 att förverkligas. Olika former prövades på 
olika håll, och diskussionen var livlig både om vad verksamheten skulle kallas och om vad 
den skulle innehålla. Den officiella benämningen var alltså ”föräldrautbildning”, och några 
förordade en schemalagd utbildning med fastställda kursplaner och prov och allt. En vanlig 
kommentar i debatten var: ”För att köra bil krävs körkort, men förälder kan vem som helst bli 
utan utbildning alls – det måste vi ändra på!”  Men en annan åsiktsriktning var minst lika stark 
och fick också småningom överhanden. Här ansåg man att föräldrautbildning var ett alltför 
skolastiskt begrepp, och man föredrog att tala om föräldragrupper. Och i dessa grupper ville 
man arbeta med en mer öppen agenda, där föräldrarna fick stort inflytande över vad som 
skulle behandlas. Skeptikerna kallade detta ”kafferepsmodellen”.  
 
Det visade sig att föräldrautbildningen utvecklades olika på olika håll i landet. Lokala 
förutsättningar, liksom enskilda personers entusiasm, eller brist på entusiasm, ledde till att 
föräldragrupperna på sina håll blommade rikligt, medan de på andra håll förde en tynande 
tillvaro. Det visade sig inte minst när en statlig utredning under Torgny Danielssons ledning 
på 1990-talet synade verksamheten. I betänkandet Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161) sägs 
i sammanfattningen: ”Stöd i föräldraskapet har som främsta uppgift att främja det friska, det 
positiva och det naturliga i att vänta, föda, adoptera och växa tillsammans med barn. Barn och 
vuxna tillsammans i harmoni är något av de finaste livskvaliteter vi har. Detta måste hävdas i 
skuggan av alla de diskussioner som så lätt vänder bilden till att det alltid är oro, problem och 
otillräcklighet som är föräldrars öde.”   
 
Det var dags att sluta tala om föräldrautbildning, menade utredaren, och man föreslog i stället 
begreppet ”föräldrastöd” – ett begrepp som sedan hängt kvar ända in i våra dagar trots att 
många förknippar det med hjälpmedel för patienter med funktionsnedsättning. Ett salutogent 
perspektiv förordades, och ”empowerment” blev denna utrednings honnörsord. Man ställde 
sig skeptisk till mer manualbaserade utbildningar i föräldraskap och menade att kommuner 
och landsting borde uppmuntra alla möjliga former av föräldrastödjande verksamhet, 
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individuellt och i grupp – hela tiden med utgångspunkt från vad föräldrarna själva ville ha. 
Alla goda initiativ på lokal nivå skulle stödjas. Bort med experttänkandet och låt tusen 
blommor blomma! En provkarta på goda idéer lämnades. Själv bidrog jag med idén om 
föräldratek, knutna till folkbiblioteken! (Jag var en av utredningens sakkunniga.) 
 
Men det tog bara några år innan det var dags för nya idéer att göra sin entré i debatten. 
Evidens och manualbaserade metoder blev nya modebegrepp. Och man började tala om att 
föräldrar behövde ”metoder”, ”redskap” och ”verktyg”, gärna liggande i en 
”familjeverkstans” egen ”verktygslåda”. Och där är vi alltså nu. 
 
När vi talar om föräldrastöd är det viktigt att vi skiljer mellan det föräldrastöd som ingår som 
en del av behandlingsarbetet inom till exempel barnpsykiatrin eller socialtjänsten – och det 
stöd som samhället erbjuder alla föräldrar inom det generellt förebyggande arbetet. I det 
första fallet handlar det om familjer som sökt oss eller hänvisats till oss eftersom det finns 
problem med barnen eller i samspelet med dem. Det finns här också en ansvarig behandlare 
som kan instruera, följa upp och utvärdera. Det är för mig självklart att man inom allt 
behandlingsarbete så långt som möjligt ska arbeta med evidensbaserade metoder och noga 
granska och dokumentera verkningar och biverkningar av de metoder som används.  
 
Gemensamt för behandlingsarbetet och det generellt förebyggande arbetet är att vi alltid 
måste utgår från principerna i Barnkonventionen. Det innebär bland annat att vi aldrig får 
använda metoder som hotar barnets känsla av värdighet och värde. Liksom att vi alltid måste 
samtala med barnet och familjen i valet mellan - olika metoder och tillmäta barnets åsikter 
betydelse alltefter barnets ålder och mognad.  
 
Här har vi många synder på vårt samvete inom såväl barnmedicinen, barnpsykiatrin och den 
sociala barnavården. Jag hade gärna sluppit en del av de egna minnen jag har av hur vi i 
början av 1970-talet ibland behandlade barn och föräldrar på barnmedicinska och 
barnpsykiatriska kliniker- och av vilka råd vi gav. Den statliga vanvårdsutredningen, som 
väntas lägga fram en delrapport vid årsskiftet, kommer att visa på förfärande missförhållanden 
inom den sociala barnavården. Också nyligen har berättats om isoleringsstraff och andra 
former av övergrepp inom institutioner, trots tillgång till barnpsykiatrisk konsulthjälp. 
Länsstyrelsen har i flera fall riktat skarp kritik mot förhållandena, och i den senaste rapporten 
från FN:s barnrättskommitté får Sverige kritik för att vi inte tillräckligt uppmärksammat detta.  
 
Om sådana metoder förespråkas också i föräldrastödet finns det förstås anledning till stor oro. 
Det gäller också de timeout-bestraffningar med aktiv ignorering av barnet som förordas i flera 
internationella föräldrastödsprogram och som knappast är förenliga med barnets rätt till en 
känsla av värdighet och värde. Om sådana program importeras till vårt land är det av yttersta 
vikt att all sådan form av kränkande behandling utmönstras.  
 
Det gäller förstås i än högre grad om program av detta slag börjar användas också inom det 
primärpreventiva arbetet. Jag har under de senaste åren skarpt kritiserat flera program, bland 
dem Cope, Komet, Föräldrakraft och Triple P, för att innehålla rester av sådan kränkande 
behandling av barn. Men till min glädje tycks nu alla dessa program sent omsider ha rensat 
sina manualer från detta. Det är bra. 
 
När det gäller det generellt förebyggande arbetet finns det ett bekymmer med de 
manualbaserade programmen, genom att flera av dem är omarbetningar av 
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behandlingsprogram och att de därför är tydligt problemorienterade. Målet är mer att 
förebygga olika slags svårigheter än att främja föräldraskapet och samspelet inom familjen i 
stort. Det märks inte minst i de utvärderingar som gjorts, och som är förutsättningen för att de 
ska klassas som evidensbaserade. Förutom allmän kundnöjdhet (som är ett dåligt mått i dessa 
sammanhang) har förekomsten av olika slags problem varit det man främst registrerat. 
Dessutom känns ett instrumentellt metodtänkande med krav på programtrohet lika främmande 
för normalt familjeliv som det kan vara naturligt inom barnpsykiatriskt behandlingsarbete!  
 
Min uppfattning om det generella föräldrastödet är följande: 
 

1. Om samhället ska stödja ett program för föräldrastöd ska det vara förankrat i 
Barnkonventionen, och detta ska tydligt anges i programmets manual! 
 

2. En kommun bör erbjuda flera föräldrastödprogram av olika slag, både manualbaserade 
och program med mer öppen agenda och stort utrymme för föräldrarna att själva 
påverka innehåll och utformning! 

 
3. Det är viktigt att fortlöpande utvärdera de olika verksamheter som pågår, men 

utvärderingen bör inriktas mer på att mäta positiva effekter på samspelet i familjen i 
stort och över tid än på kortsiktiga effekter på isolerade beteenden. Här krävs 
verkligen metodutveckling, som måste få ta sin tid. Evidens får heller aldrig vara allt – 
etiska överväganden är minst lika viktiga. 
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