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Bidrar tidig föreskolestart till barns psykiska ohälsa? Vår ambition är att 

bidra till ett omtänk 

inom familjepolitiken. 

Då behövs mer fakta 

och seriös forskning. 
     Alf Svensson, DN-Debatt 

FAMILJEN FÖRST startades i oktober 
2016 genom ett upprop på DN Debatt 
av bland andra Alf Svensson, för att 
fungera som tankesmedja och 
forskningsinstitut kring familjen 
och dess betydelse i samhället. 

I början av 2018 presenterar vi det första forsk-

ningsprojekt vi finansierat, som handlar om 

anhörigas betydelse. Vårt första seminarium 

under 2017 handlade om föräldraförsäkringens 

framtid. 

VI SAMLAR SVERIGES EXPERTER 

Nu står vi bakom ett höstseminarium i riks-

dagen den 7 november kring en avgörande 

fråga för vårt land: ”Varför mår våra barn och 

unga så dåligt när vi har det så bra?” Och kan 

det ha med tidig förskolestart att göra? 

Några av Sveriges främsta experter på området 

deltar: Hugo Lagercrantz, professor och barn-

läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Maarit 

Johnson, associate professor vid Stockholms 

Universitet och Per Kågeson, samhällsdebattör 

som nyligen visat hur föräldraförsäkringen kan 

fördubblas utan extra kostnader för samhället. 

SÅ ANMÄLER DU DIG 

Anmäl dig direkt till mikael.oscarsson@riksdagen.se 

för att försäkra dig om en plats på seminariet, som 

inte kostar något att delta i. Då får du också mer 

information. Välkommen! 

”Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt 
bland barn till tidspressade föräldrar 
som bland övriga barn. Barnen behöver 
mer av vår tid…” Per Kågeson 

www.familjenforst.nu 
TANKESMEDJA OCH FORSKNING FÖR FAMILJ OCH SAMHÄLLE 
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